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Chloroform – źródło strachu, czy narzędzie niebezpieczne i substancja narkotyczna. 

 

I. Wstęp. 

Wziewne środki odurzające, do których należy chloroform i kwestia ich nadużywania 

w sprawach pozamedycznych nie jest zjawiskiem nowym. Przypadki ich zastosowania były już 

w starożytności. Sam pomysł zastosowania na pacjentach syntetycznych środków znieczulających 

w XIX wieku zapoczątkowany został zresztą przez niemedyczne aplikowanie podtlenku azotu podczas 

pokazu „Wędrownego przedsiębiorstwa demonstrującego gaz rozweselający”. Tam też niedoceniony 

za życia stomatolog Horacy Wells po raz pierwszy zauważył znieczulające właściwości substancji, którą 

syntezował w 1779 roku Joseph Priestly. Wraz z rozwojem narkozy, zaczęto wykorzystywać 

możliwości odurzania i odurzania się eterem dietylowym i chloroformem nie tylko w celach 

medycznych, ale też i eksperymentalnie. Problem stosowania inhalantów nabrał rozmachu w latach 50. 

XX wieku, kiedy oprócz dorosłych zaczęły go stosować na masową skalę dzieci i młodzież. 

Współcześnie problem wydaje się być traktowany marginalnie, o czym zresztą świadczy 

brak zainteresowania badaczy, czy nawet niewielka ilość czasu, jaką poświęca się w ramach profilaktyki 

w szkołach na kwestię wziewnych środków odurzających.
1
 Problem jednak istnieje i dotyczy również 

tych, którzy zetknęli się z chloroformem i innymi inhalantami będąc świadkami lub ofiarami 

przestępstw.
2
                

Chloroform to substancja chemiczna uzyskiwana na drodze reakcji 

substytucji metanu. Należy do trójchlorowcopochodnych tego najprostszego 

alkanu, stąd też inna jej nazwa to trójchlorometan
3
 lub trichlorometan

4
 

(Ryc. 1). W obowiązującym ustawodawstwie i orzecznictwie stosuje 

się jednak głównie nazwę chloroform, którą wprowadził Jean-Babtiste 

Dumas w 1834 roku przy okazji ustalenia ostatecznego składu roztworu. 

Pozostaje kwestią nie do końca jasną, kto był wynalazcą 

trichlorometanu. Wskazuje się tutaj kilka osób, jakkolwiek w kontekście jego 

                                                           
1 B. Szukalski, Wziewne środki odurzające. Inhalanty, Problemy Kryminalistyki 2012, nr. 276, s. 5; J. Thorwald, Stulecie 

chirurgów, Kraków 1980, s. 72 
2 Zob. RPO-MAT. Nr. 63, s. 71-72 
3 S. Nyrek, Chemia Organiczna, Warszawa 1977, s. 106  
4 Ogólnie zaleca się stosowanie międzynarodowych przedrostków greckich lub łacińskich w nomenklaturze, jednak spotykane są 

w literaturze i ustawodawstwie również polskie przedrostki [Por. Z. Stasicka, Nomenklatura chemii nieorganicznej: zalecenia 
1990, Wrocław 1998]    
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właściwości należy wyróżnić ze względu na przyszły aspekt wiktymologiczny i medyczny Samuela 

Guthrie, który jako pierwszy zauważył usypiające właściwości chloroformu obserwując swoją małą 

córeczkę lubiącą smakować słodkawy roztwór. Niemniej dopiero po upływie 16 lat od wynalezienia tej 

substancji profesor położnictwa James Young Simpson zastąpił eter chloroformem wprowadzając go do 

użytku medycznego, jako środka do narkozy. Szkocki lekarz marzył o bezbolesnych porodach, niemniej 

szukał środka lepszego w aplikowaniu pacjentom niż eter. Uważał słodkawo-eteryczny smak 

trójchlorometanu za bardziej odpowiedni w celu uśmierzania bólu, poza tym chloroform był bardziej 

skuteczny niż inne dostępne wtedy substancje.
5
 Stosowanie środków do narkozy budziło w momencie 

ich odkrycia jeszcze spory opór wśród społeczeństwa, które pod wpływem filozofii chrześcijańskiej 

uważało ból za naturalny stan rzeczy. Przełamał się on po 7 kwietnia 1853 roku, kiedy John Snow 

odebrał poród królowej angielskiej z wykorzystaniem chloroformu, jako środka likwidującego ból przy 

wydalaniu płodu.
6
  

 

II. Chloroform jako narzędzie niebezpieczne. 

Zanim jednak skromny anestezjolog dokonał udanej narkozy królowej Wiktorii, musiał 

na łamach gazet medycznych stoczyć pojedynek z zagorzałymi przeciwnikami nowej uśmierzającej ból 

i usypiającej substancji, którzy tym razem wskazali na jej zastosowanie w celach kryminalnych. 

Argumentacja Johna Snowa opierała się na przyznaniu racji przeciwnikom z wskazaniem jednak, 

że mimo licznych prób przestępstw z zastosowaniem nowego medykamentu, nie ma żadnych dowodów 

potwierdzających skuteczność chloroformu w tego typu kwestiach. Zgodnie z tym prądem myślowym 

prawo angielskie dopuszczało wtedy daleko idącą swobodę w posiadaniu i korzystaniu 

z trichlorometanu, bowiem aby uznać go za równie niebezpieczny, co pistolet, czy popularną wtedy 

garotę, należało go wykorzystać w morderstwie lub aborcji.
7
 Podobny sposób myślenia przyjął Sąd 

Najwyższy w Polsce stwierdzając, że aby chloroform mógł być uznany za narzędzie niebezpieczne musi 

on zostać użyty w    sposób nadający mu cechy właściwości zbliżonych na przykład do noża oraz, 

że sprawca musi kierować się zamiarem nadania mu takich cech. Co ciekawe, wyrok taki został wydany 

w sprawie rozboju z skutkiem śmiertelnym, w którym sprawcy z niepowodzeniem zastosowali tampon 

nasączony trójchlorometanem i spirytusem. Sędziowie na korzyść oskarżonych stwierdzili, że owe 

rozcieńczenie trichlorometanu, było spowodowane ich świadomością o niekorzystnych właściwościach 

dla zdrowia danej substancji.
8
  

 

                                                           
5 Z zapisków H. St. Hartmanna wynika, że Keith i Simpson przeprowadzali próby na sobie, więc ich wiedza na temat wyższości 
chloroformu nad innymi dostępnymi środkami była ściśle empiryczna, nie wiedzieli nic o 60 - 80% retencji par trichlorometanu 

w płucach, a tym bardziej o szkodliwości eksperymentalnej substancji [zob. J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 90 - 94; A. 

Sapota, Wybrane związki alifatyczne, [w.] Podstawy toksykologii. Praca zbiorowa pod red. J. Piotrowskiego, Warszawa 2008, 
s. 245]  
6 J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 90 - 98  
7 J. Payne, The criminal use of chloroform, Anaesthesia 1998, nr. 53, s. 685  
8 Wyrok SN z 9.09.1978 r., V KR 119/78, OSNKW 1979/3/27 
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Wysoka toksyczność i prawdopodobne właściwości kancerogenne, które zadecydowały 

o wycofaniu chloroformu z użycia w narkozie, coraz częściej powodują również obawy w używaniu go 

w laboratorium. Śmiercionośna toksyczność jest naturalnym sprzymierzeńcem w połączeniu 

z właściwościami znieczulającymi w stosowaniu trichlorometanu, jako środka uśmiercającego na 

przykład zwierzęta futerkowe.
9
 Zauważa się również jego zastosowanie w zabójstwach, przy czym 

należy nadmienić, że cześć z nich ma szczególny charakter ze względu na wspomnianą minimalizacje 

cierpienia. W raportach naukowych spotykamy bowiem przypadek ojca, który po rozstaniu z żoną 

uśmiercił przed samobójstwem trójkę swoich dzieci nie chcąc ich pozostawić samych sobie.
10

 W tym 

celu podał im trichlormetan w soku pomarańczowym oraz po uśpieniu ograniczył im dostęp powietrza 

nakładając im na głowy woreczki z tworzywa sztucznego. Całe postępowanie spisał w listach ukrytych 

w kuchni, po czym się powiesił.  

Nie wszystkie przypadki są jednak tak górnolotne. Zanotowano również przypadki śmierci 

wskutek zatrucia chloroformem następujących w trakcie przestępstw seksualnych.
11

 Zastanawiające jest 

jednak w ilu takich przypadkach mamy do czynienia z nieplanowanym zabójstwem, a w ilu 

z morderstwem. Istnieje bowiem ciekawy temat aplikowania chloroformu, jako swoistego afrodyzjaku. 

Najlepiej obrazuje to przykład z 1983 roku, kiedy to na ławie oskarżonych w sądzie koronnym 

w Chelmsford zasiadł 44-letni chemik, który rano obudził się w łóżku z martwą partnerką. Jego linia 

obrony opierała się na stwierdzeniu, że chloroform służył do uzyskiwania przyjemności ze stosunku 

płciowego z zamieszkałą z nim kobietą, a jej śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem. Para najpierw 

wypiła alkohol, a potem kiedy konkubina pod wpływem jeszcze chloroformu zaczęła robić się aktywna 

seksualnie oboje kochankowie inhalowali się tricholorometanem. W trakcie stosunku mężczyzna 

odurzył się na tyle, że zasnął, przy czym kobieta, która w sumie implikowała roztwór dwukrotnie była 

z rana martwa. Początkowo patolog stwierdził asfiksję, dopiero druga ekspertyza wykazała śmierć przez 

zatrucie chloroformem na korzyść oskarżonego. Niemniej prokuratura cały czas starała się przeforsować 

swoją tezę  o morderstwie i lansowała pierwsze badanie. Ostatecznie mężczyznę skazano 

na osiemnaście miesięcy więzienia w zawieszeniu za zabójstwo.
12

  

Problem z rozpoznaniem zatrucia chloroformem jest dość częsty. Podobna sytuacja miała 

miejsce przy zabójstwie i gwałcie na 13 letniej dziewczynie opisywanej w raporcie  z Francji. Tutaj 

śledczy znaleźli nienaruszone ciało z śladami stosunku płciowego, w tym również i analnego. Sprawcą 

okazał się, tak jak w poprzednim przypadku chemik. Tym razem zabójcy nie osądzono. Gwałciciel 

popełnił samobójstwo, wcześniej dzwoniąc do brata i informując go, że zrobił coś głupiego. Istotny jest 

                                                           
9 Zob. G. Patrick, Chemia leków, Warszawa 2009, s. 302; Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 9 września 

2009 r. w sprawie „Kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt” 

(Dz. U. 04.205.2102) 
10 W niektórych krajach zabijanie dzieci przed popełnieniem samobójstwa jest uznawane za honorowe i świadczy o wielkiej 

miłości rodzica do dzieci. W Japonii dla przykładu, gdyby rodzic mimo wszystko przeżył samobójstwo i został odratowany to w 

przypadku, gdy uśmiercił swoje pociechy jest traktowany przez prokuratora bardzo łagodnie, a nawet w 40% tego typu sprawach 
nie stawia mu się zarzutów! [Zob. J. Izydorczyk, Japoński kodeks karny, Prokuratura i Prawo 2008, nr. 5, s. 140-141]   
11 M. Riβe, F. Erdmann, H. Schütz, G. Weiler, Forensic Science International 2001, Multiple homicides as a result of a chloroform 

poisoning: case report and experimental study, nr. 124, s. 209-210 
12 J. Payne, The criminal…, s. 687-688  
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fakt, że pierwszy raport również nie wskazywał chloroformu, jako przyczyny śmierci. 

Charakterystyczny odór trichlorometanu pozostał niezauważony. Chemika i dziewczynę łączyły więzy 

znajomości.
13

  

Przyczyny błędów patologów w wykrywaniu, czy diagnozowaniu chloroformu są różne. 

Czasami jest to po prostu kwestia zignorowania stosunkowo rzadkiego sposobu śmierci, a czasami 

zwykłe błędne przeliczenie jednostek. Sytuacja z pomyłką miała miejsce w Wielkiej Brytanii w 1999 

roku. Przed sądem stanął mężczyzna oskarżony o zabójstwo swojej partnerki. Obciążające go zeznania 

mówiły o podaniu przez niego siłą chloroformu i pozostawieniu odurzonej kobiety na podwórku, gdzie 

panowała minusowa temperatura. Przedłożone na rozprawie przez specjalistów od medycyny sądowej 

badanie stwierdzające 1064 mg/kg stężenia chloroformu w wątrobie wpływające na wyrok było błędne. 

Prawidłowy wynik powinien wahać się w granicach 1 mg/kg. Badanie żołądka zmarłej po 

86 miesiącach od poprzedniej sekcji nie pozostawiało złudzeń, że chloroform nie został inhalowany, 

lecz spożyty przez kobietę przed śmiercią.
14

       

Nie zawsze jednak ofiara przestępstwa z użyciem inhalantu umiera. W 1986 roku profesor 

anestezjologii J. Payne został powołany jako biegły w trudnej sprawie 59-letniego lekarza. 17-letnia 

sekretarka oskarżonego uważała, że została zgwałcona przez podanie jej chloroformu. Jej wersja 

wydarzeń została zresztą potwierdzona przez jej pracodawcę z zastrzeżeniem, że byli parą i utrzymywali 

stałe kontakty seksualne. Sam biegły miał jednak zastrzeżenia, co do użycia nasączonej 

trichlorometanem chusteczki podanej przez lekarza w trakcie prowadzenia pojazdu. Wymagało to 

w opinii profesora niesamowitej zdolności u oskarżonego w aplikowaniu tego typu środków. 

Na niekorzyść lekarza w jego domu policja znalazła materiały pornograficzne z nim w roli głównej. 

Ostatecznie sąd koronny w Lancaster skazał go na 10 lat więzienia.
15 

 

Inną wspólną cechą wspomnianych spraw są relacje między ofiarą, a zabójcą lub gwałcicielem 

i pewien stopień zaufania w ich relacjach występujący. Podanie komuś chloroformu nie jest proste 

i obarczone jest na dodatek ryzykiem uśmiercenia kogoś. Stąd trichlorometan podaje się osobom 

będącymi potencjalnymi celami nieznajomych gwałcicieli drogą trudno wykrywalnej mieszaniny. 

Chloroform stosowany jest więc również w klubach i pubach jako składnik date-rape drugs. Miesza się 

go z prekursorem innego znanego środka psychoaktywnego – kwasu hydroksymasłowego (GHB), który 

również swoją medyczną karierę zaczynał jako środek do narkozy. 1,4-butandiol przekształca się 

dopiero w organizmie ofiary w GHB, a ze względu na jego wykorzystanie w przemyśle jest bardziej 

dostępny. Owa narkotyczna mieszanka przyjmuje następującą postać:  

 

                                                           
13 Y. Gaillard, M. Masson-Seyer, M. Giround, J. Roussot, J. Prevosto, A case of drug-facilitated sexual assault leading to death by 
chloroform poisoning, Int J Legal Med 2006, nr. 120, s. 241 
14 R. Flangan, D. Pounder, A chloroform-related death: Analitycal and forenscic aspects, Forensic Science International 2010, nr. 

197, s. 93-95 
15 J. Payne, The criminal…, s. 689-690 
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N2O/Chloroform/Butapren/THF/1,4-butandiol, gdzie chloroform pełni rolę depresanta.
16

 

Należy jednak pamiętać, że przestępstwa te nie ograniczają się tylko do wskazanych przypadków 

heteroseksualnych. Notuje się również chloroform w gwałtach homoseksualnych, czy niezależnie od 

orientacji w wykorzystaniu dzieci przez pedofilów. Wystarczy wspomnieć wyrafinowany sposób w jaki 

gwałcił i mordował John Gacy. Jego ofiarami byli mężczyźni i małoletni, których zwabiał do domu i 

pokazując sztuczki lub czekając na dobry moment odurzał chloroformem. Najpierw ich wykorzystywał 

seksualnie, a potem wieszał w różny sposób. Łącznie wykorzystał homoseksualnie i zabił 33 osoby.
17

    

 

III. Chloroform jako substancja narkotyczna. 

Inną problematyczną kwestią dla śledczych są sytuację, w których osoba stosująca chloroform 

w celu uzyskania przyjemności seksualnych jest sama, a trzeba to ustalić. Znany jest nauce przypadek 

chemika, który odurzał się trichlorometanem podczas autoerotycznej asfiksji. Chloroform wynosił 

z laboratorium, a w celu maksymalizacji swoich doznań aplikując roztwór podduszał się węzłami. 

Dodatkowo ograniczał dopływ tlenu naklejając na usta taśmę z miejscem wyłącznie na rurkę 

wychodzącą z butelki z trichlorometanem. W tym wypadku sprawę zakwalifikowano jako wypadek 

podczas odurzania się chloroformem w trakcie autoerotycznej asfiksji.
18

  

Najbardziej znanym przypadkiem osoby uzależnionej od chloroformu był amerykański 

stomatolog Horacy Wells, który zapoczątkował prace nad narkozą. Przeżywając załamanie nerwowe 

po odsunięciu od grona wynalazców uśmierzających ból substancji zaczął eksperymentować na własną 

rękę. Nie wiedząc, że jest narkomanem, co więcej żyjąc w odosobnieniu zaczął spotykać się 

z podejrzanym mężczyzną. Kiedy podczas jednego wyjścia zorientował się, że ów kompan oblewa 

kobiety kwasem zerwał z nim kontakt. Jakkolwiek, kiedy po rozstaniu odzyskał świadomość, będąc 

ciągle pod odurzeniem zauważył charakterystyczną flaszkę z kwasem w mieszkaniu. Podziałała ona 

na niego tak sugestywnie, że powtórzył podświadomie cały kryminalny proceder nie wiedząc o tym.
19

 

Przedawkowanie trichlorometanu spowodowało wejście Wellsa w stan subnarkozy zbliżonego do stanu 

hipnozy. Jego wola została na tyle zmniejszona, że stojąca na gzymsie buteleczka zadziała bardziej 

sugestywnie, aniżeli gdyby kontrolujący intelekt nie był osłabiony. W 1848 roku śledczy i sędzia 

patrzyli na Wellsa jak na osobę niespełna rozumu, jednak to właśnie w Stanach Zjednoczonych w latach 

1930-1935 zaczęto rozpowszechniać opierającą się na wskazanych cechach metodę weryfikacji 

nieszczerych zeznań nazywaną narkoanalizą.
20

 Istnieje jednak poważne pytanie pod kątem szkodliwości 

na przykład chloroformu o sens jego stosowania w celach śledczych w kontekście poszanowania 

                                                           
16 P. Polak, A. Sitkowska, I. Sołtyszewski, Środki psychoaktywne w przestępstwach seksualnych, Prokuratura i Prawo 2009, nr. 9, 

s. 71-72 
17 Zob. A. Poppek, Seryjni mordercy XX wieku, Warszawa 2013, s. 133-141 
18P. Singer, G. Jones, An Unsual Autoerotic Fatality Associated With Chloroform Inhalation, Journal of Analitycal Toxicology 

2006, nr. 30, s. 216-217 
19 J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 108 
20 Zob.  J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 104 -107; P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958, s. 122 
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godności ludzkiej. Narkoanaliza i inne techniki specjalne są bowiem stosowane powszechnie.
21

 

W Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie narkodiagnostykę po raz pierwszy wprowadzono, kwestii 

jej stosowania specjalnie się nie reguluje pozostawiając furtkę służbą specjalnym. Krzysztof Liedel, 

ekspert od międzynarodowego terroryzmu wskazuje na przykład na możliwość stosowania jej 

w próbach uzyskania informacji o ukryciu zwłok. Z kolei krytyka takiego myślenia opiera się 

na zauważeniu, że tak uzyskane dane mają walor jedynie śledczy, a nie dowodowy. Można również 

zauważyć głosy, że to swoista próba legalizacji nowoczesnych metod torturowania, z czym wspomniany 

prawnik się nie zgadza.
22

  

Kwestie związane z pojęciem „tortur” w przypadku narkoanalizy posiadają swoje źródło 

w doświadczeniu reprezentowanym przez CIA, które od 1940 roku przebadało ponad 150 substancji 

chemicznych. Konkluzja amerykańskich służb specjalnych zakłada, że zarówno chloroform, jak i serum 

prawdy, jak i każdy inny narkotyk może być skuteczny w celu weryfikacji nieszczerych zeznań. Takie 

podejście sprowadza narkodiagnostykę do pojęcia farmakologicznych tortur, czyli osiągnięcia stanu, 

w którym uzyskanie zeznań jest po prostu łatwiejsze. Prawdopodobnie jest to jedna z przyczyn, oprócz 

rozwoju toksykologii i farmakologii pozwalających wykryć coraz skuteczniej otrucia na przykład 

chloroformem, dla jakich coraz rzadziej służby specjalne sięgają wśród technik specjalnych po 

narkoanalizę.
23

   

Częściej jednak niż dorośli i służby specjalne po chloroform sięga młodzież.
24

 „Wąchacze”, 

bo tak nazywa się tą grupę ludzi, głównie oczekują od wziewnych środków euforii i oszołomienia. Ich 

łatwa dostępność z pominięciem dealera oraz atrakcyjna cena powodują, że inhalanty są pierwszym 

krokiem przed czymś mocniejszym. Wynika to z tego, że aż u 10-50% stosujących wziewne środki, 

w zależności od cech badanej populacji, powodują uzależnienie. Innym problemem jest problem 

asfiksji. Młodzież często inhaluje chloroform i inne środki z worków z tworzywa sztucznego 

doprowadzając do niedoboru tlenu.
25

 W kontekście leczenia i terapii osób zażywających trichlorometan, 

traktuje się ich tak samo, jak innych „wąchaczy”, to znaczy nie ma indywidualnie opracowanych metod 

w stosunku do zażytego środka. Grupę osób aplikujących wziewne środki traktuje się homogenicznie.
26

  

Często oprócz problemów zdrowotnych zażywanie wziewnych środków odurzających 

powoduje obniżenie jakości życia wśród młodzieży. Fizyczne i psychiczne pogorszenie zdrowia 

                                                           
21 Metodami w celu uzyskania zeznań są: psychologiczne, reprodukcji, asocjacji, psychofizjologicznych, aparatów oraz 

narkotyków, gdzie oprócz chloroformu stosuje się też heroinę, serum prawdy i tym podobne [P. Horoszowski, Kryminalistyka…, 
s. 122] 
22 Zob. D. Kowalska, M. Suchodolska, Służby specjalne: między tajnością a bezkarnością, Polska The Times 18.10.2007, s. 4; 

P. Horoszowski, Kryminalistyka…, s. 123 
23 Zob. D. Rejali, Torture and Democracy, Princeton 2007, s. 388-391 
24 W Polsce problem dotyczy głównie młodzieży gimnazjalnej. W szkołach ponadgimnazjalnych zażywanie wziewnych środków 

odurzających zanika. [A. Małkowska-Szkutnik, J. Mazur, Odurzanie się środkami wziewnymi a jakość życia młodzieży w wieku 
13-18 lat, Przegląd Lekarski 2011, nr. 68 s. 851]  
25 Tego typu zabieg ma na celu zwiększenie wychwytu w trakcie  ekspozycji. Nazywa się to bagging. Oprócz niego występuje 

sniffing, czyli wdychanie ze zbiornika i huffing, czyli wdychanie z nasączonej tkaniny. Dzięki tym metodom „wąchacze” regulują 
stężenie związku we wdychanym powietrzu. Są też inne elementy związane między innymi z predyspozycjami samych 

aplikujących chloroform [B. Szukalski, Wziewne środki …, s. 11; zob. B. Szukalski, Narkotyki halucynogenne. Cześć II: 

Halucynogeny piperydynowe, salwinoryny i wziewne środki odurzające, Problemy Kryminalistyki 2008, nr. 259, s. 13]  
26 Zob. B. Szukalski, Wziewne środki…, s. 14-16 
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występuje wśród młodych uczniów aplikujących inhalanty razem z pogorszeniem relacji z rówieśnikami 

i rodziną. Ponadto osoby takie próbują się samo okaleczać i są niedopasowane do społeczeństwa 

i do szkoły ze względu na swój nałóg.
27

 

W Polsce znajdujemy forum internetowe portalu zajmującego się kwestią narkotyków, 

na którym jeden z „wąchaczy” w wieku szkolnym opisuje swoje doświadczenia z stosowania 

chloroformu. W celu aplikowania stosuje huffing. Według jego relacji euforia trwa 30 minut potem 

następuje senność. Zwraca uwagę, że czas dochodzenia do siebie trwa około 3 dni i charakteryzuje się 

brakiem koncentracji. Użytkownik forum proponuje 3 dawki przyjmowania w celu uzyskania 

satysfakcji: 1 mililitr, 2 mililitry i 5 mililitrów. Oprócz euforii „wąchacz” wylicza wśród zalet uczucie 

ciepła i przyjemne doznania dźwiękowe. Zauważa jednak na koniec, że mimo początkowej kontroli 

stracił panowanie nad używką i zaczął robić rzeczy niezgodne z jego wolą. Interesujący jest poza tym 

fakt roli, jaką spełnia Internet w postaci pośrednika informacji na ten temat.
28

    

       

IV. Cyberkultura i popularność chloroformu. 

Problem wykorzystywania chloroformu jako środka przestępczego mimo tak w sumie 

nieskutecznego i niebezpiecznego charakteru jest rzadko poruszany w literaturze. Na samo zaistnienie 

w pewnym stopniu trichlorometanu, jako najbardziej interesującego wśród inhalantów ma na pewno 

kultura masowa i jego dostępność. Pozostaje jednak kwestią interesującą, co spowodowało utrwalenie 

się nie do końca prawdziwych informacji o jego nadzwyczajnej skuteczności i bezpieczeństwa w jego 

stosowaniu. Odpowiedzią na te wątpliwości wydaje się być Internet i zachodząca w nim transgresja 

norm kulturowych, społecznych i prawnych. Popularne memy internetowe na przykład zawierają 

nierzadko w kontekście kwestii stosunku płciowego coraz częściej wzmiankę o pomocności 

chloroformu. Niezależnie od przyjętego poglądu, czy mem internetowy to tylko metafora definicji 

Richarda Dawkinsa, czy jej zwizualizowanie to należy pochylić się nad konsekwencjami zaistnienia 

trichlorometanu w takim przekazie. Charakterystyczną cechą memu jest jego nie tyle transmisja, 

co trwałość. Dobór treści dokonuje się na bazie kryterium „zaraźliwości”, a nie użyteczności, 

sensowności, czy staranności opracowania. Mimo, iż sami twórcy i kolejne osoby replikujące 

internetowego mema postrzegają go jako swoisty żart, nie należy bagatelizować możliwości 

promowania przez taki przekaz pewnych form i treści. Mimo, iż idea memu opiera się 

na przekazywaniu linku, powstały swoiste biblioteki w postaci tak zwanych vanity sites będącymi 

swoistym sposobem odczytywania zbiorowo opracowanych przez internautów przekazów memowych.
29

  

 

                                                           
27 A. Małkowska-Szkutnik, A. Mazur, Odurzanie się środkami…, s. 849 
28 http://talk.hyperreal.info/chloroform-t26356.html, data weryfikacji URL: 15.04.2013 
29 Najlepszym przykładem takich stron są: demotywatory.pl (znajdziemy tam 3 memy pod hasłem chloroform), czy też sadistic.pl 

- tutaj kolekcja jest większa, bo wzbogacona o żarty i linki do innych stron, w tym odsyłacz do forum, gdzie osoby stosujące 

chloroform opisują swoje doznania po aplikowaniu go [Zob. M. Kamińska, Niecne memy..., s. 66; http://demotywatory.pl/, data 
weryfikacji URL: 13.04.2013; http://www.sadistic.pl/, data weryfikacji URL: 13.04.2013   
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Istnieje oczywiście wiele innych niebezpiecznych zjawisk promujących inhalanty 

do wykorzystania kryminalnego – nie bez znaczenia jest wysoki rozwój i dostępność pornografii 

i erotyki w Internecie. Przenikanie scen filmów dla dorosłych w postaci idei mema z chloroformem 

pokazuje tylko, jak daleko posunięta jest w kryminalizacji ta marginalizowana trzecia największa sfera 

ekonomiczna Internetu.
30

  

O tym, że informacje i zagrożenia z Sieci przenikają do naszego życia codziennego świadczy 

pojawienie się takich zwrotów, jak cybersuicide i cyber murder oraz innych przestępstw niezwiązanych 

z trichlorometanem.
31

 W przypadku pierwszego terminu oznaczającego popełnienie samobójstwa 

z wykorzystaniem danych z Sieci sporządzony został list o zastosowaniu chloroformu w tego typu 

sprawach. Przypadek ten dotyczy 20 letniego mężczyzny, który zamówił roztwór przez Internet podając 

się za pracownika reklamy w celu sklejania szkła akrylowego. W rzeczywistości od początku planował 

samobójstwo, co ujawnili śledczy sprawdzający jego komputer. Chloroform i sposób jego użycia 

pokazał mu się pod hasłem godnego sposobu na śmierć w wyszukiwarce Internetowej. Sytuacja ta 

pokazuje, jak silne jest oddziaływanie danych zawartych w Sieci, a nawet jak łatwo można zdobyć dany 

inhalant za pomocą Internetu.
32

 

 

V. Wnioski. 

Wśród zastosowań kryminalnych należy zwrócić uwagę na trudności w stosowaniu 

chloroformu. Czas podania i potrzeba umiejętności przygotowania zarówno przedmiotu do inhalacji, jak 

i miejsca powoduje średnią użyteczność trichlorometanu w rękach przeciętnego przestępcy. 

W większości sytuacji znalezionych w literaturze między ofiarami, a napastnikami istniały przeważnie 

relacje opierające się na pewnym stopniu zaufania. Nierzadko stosujący posiadali wiedzę chemiczną, 

bądź medyczną. Wiele spraw związanych z chloroformem miało również charakter przestępstwa 

seksualnego lub zastosowanie chloroformu miało go ułatwić. Proponowane na łamach „Problemów 

kryminalistyki” przez Piotra Adamowicza zawężenie wiedzy o stosowaniu środków odurzających 

w kwestii zgwałceń tylko do grona specjalistów, wydaje się być rozwiązaniem nie do końca 

przemyślanym. Internet powoduje, że treść nawet najbardziej szkodliwa jest ogólnodostępna dla 

każdego, kto się pofatyguje jej poszukać.
33

 Również wprowadzanie ograniczeń w obrocie gospodarczym 

chloroformem wzorem  niektórych krajów zachodnich, czy anglosaskich wydaje się być rozwiązaniem 

nieskutecznym, ze względu na możliwość podszycia się w Sieci pod kogoś, kto środek ten może 

nabyć.
34

 Na pewno należało by rozpowszechniać informacje dotyczącą toksycznych i rakotwórczych 

właściwości trichlorometanu, ale w odpowiedni sposób. Należy ponadto zwrócić uwagę specjalistów 

                                                           
30 Por. M. Kamińska, Niecne memy, s. 145-147; 

http://www.chamsko.pl/demot/0_0_725172169_Chloroform_przez_noomarsil_middle.jpg, data weryfikacji URL: 13.03.2013 
31 Zob. D. Halder, K. Jaishankar, Cyber Crime and Victimization of Women, Hershey 2012, s. 14-15 
32 M. Gosselink, A. Siegel, E. Suk, E. Giltay, Letter to the Editor, General Hospital Psychiatry 2012, nr. 34, s. e7-e8 
33 Por. P. Adamowicz, Analiza toksykologiczna w sprawach o ułatwienie dokonania zgwałcenia przez podanie środka 

farmakologicznego, Problemy Kryminalistyki 2005, nr 248, s. 29-30 
34 Zob. R. Flangan, D. Pounder, A chloroform-related…, s. 90; zob. M. Gosselink, A. Siegel, E. Suk, E. Giltay, Letter, s. e7-e8  
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medycyny sądowej na rejestrowanie przypadków pojawienia się zatrucia chloroformem lub innym 

środkiem wziewnym w celu monitorowania skali zagrożenia. Jest jeszcze czas na opracowanie 

koncepcji i rozpoczęcie działań, bo moda na stosowanie inhalantów, w tym i chloroformu wydaje się 

być w Polsce dopiero w fazie początkującej.  

 

Summary  

This study attempts to assess the social and legal risks associated with the use of chloroform for 

purposes outside the medical industry and beyond. For this purpose, there have been complied the facts 

of the inhaled intoxicating substances from various fields of life and various kinds of criminal cases in 

this piece of work. It also includes some of the issues that pose problems to investigators and forensic 

specialists. The author also tries to draw attention to the rarely addressed questions of the role of the 

Internet and emerging on the Web cyberculture in the promotion and dissemination of data on 

chloroform thus creating visions incompatible with the notion of truth of usuage of the substance. 

Finally, the problem of the availability of chloroform has been taken up and the role of the Internet in 

this case. 
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