Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z wynikami
analizy oddechu lub badania krwi przeprowadzanymi
po przestępstwie z użyciem przemocy?
Aresztowanie przez policję za przestępstwo z użyciem przemocy może pociągać za sobą
podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeśli policja ma powód, aby
tak sądzić, konieczne jest poddanie się badaniom krwi i analizie oddechu (pod kątem alkoholu),
badaniom śliny i krwi (na obecność narkotyków) lub badaniom śliny i krwi oraz oddechu (pod
kątem jednoczesnego zażywania alkoholu i narkotyków). Jeśli nie zgadzasz się z wynikami
badania krwi i oddechu, istnieje możliwość przeprowadzenia własnego badania. Konieczne
będzie zaplanowanie i opłacenie testu samodzielnie.

Badanie i analiza oddechu w przypadku przemocy pod wpływem
alkoholu
Czy policja ma powód, aby podejrzewać, że sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu?
Następnie należy poddać się badaniu i analizie oddechu. Policja skorzysta ze specjalistycznego
sprzętu do pomiaru ilości spożytego alkoholu. Zamiast badania oddechu, policja może również
wykonać test psychomotoryczny (PMT). Test ten bierze pod uwagę cechy zewnętrzne, takie jak
zdolność widzenia i mowy, aby ustalić, czy sprawdza znajduje się pod wpływem substancji.

Badanie śliny lub krwi w przypadku przemocy pod wpływem
narkotyków
Jeśli policja ma powód, aby podejrzewać, że sprawca znajduje się pod wpływem narkotyków,
konieczne jest poddanie się badaniu śliny i krwi. Zamiast badania śliny, policja może również
wykonać test psychomotoryczny (PMT). Test ten bierze pod uwagę cechy zewnętrzne, takie jak
zdolność widzenia i mowy, aby ustalić, czy sprawdza znajduje się pod wpływem substancji.

Badanie krwi pod kątem jednoczesnego użycia alkoholu i
narkotyków
Policja może podejrzewać, że sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu i narkotyków. W
takim przypadku konieczne jest poddanie się badaniu oddechu, śliny, a następnie krwi.

Prawo do przeprowadzenia własnego badania
Jeśli analiza oddechu lub badanie krwi wykażą, że sprawca przekroczył limit alkoholu,
narkotyków lub obydwa, ma on prawo do wykonania własnego badania.
 W przypadku alkoholu policja poda wynik niezwłocznie po analizie oddechu. Wniosek o
przeprowadzenie własnego badania należy złożyć niezwłocznie.
 W przypadku narkotyków lub jednoczesnego zażycia alkoholu i narkotyków policja
poinformuje o prawie do przeprowadzenia własnego testu podczas pobierania próbki
krwi. Wyniki badania krwi pod kątem zażycia narkotyków lub jednoczesnego zażycia
alkoholu i narkotyków zostaną przesłane później. Niniejsze pismo wyjaśnia również,
gdzie znaleźć informacje dotyczące prawa do przeprowadzenia własnego badania.

Próbka krwi do przeprowadzenia własnego badania
Własne badanie zawsze wymaga pobrania próbki krwi.
 W przypadku badania na obecność narkotyków lub jednoczesnego zażycia alkoholu i
narkotyków laboratorium skorzysta z drugiej fiolki krwi pobranej podczas badania krwi.
 W przypadku badania pod kątem zażycia alkoholu próbka krwi zostanie pobrana tak
szybko, jak to możliwe.

Wymagania dot. laboratorium do badań krwi

Istnieje możliwość samodzielnego wybrania laboratorium do przeprowadzenia własnego badania.
Musi to być laboratorium akredytowane oraz kwalifikowane pod kątem bioanalizy. Informacje na
ten temat można znaleźć w dekrecie dot. badań na obecność substancji (Besluit
middelenonderzoek bij geweldplegers).
Więcej informacji na temat akredytowanych laboratoriów można uzyskać od holenderskiej
komisji akredytacyjnej. Istnieje możliwość samodzielnego wybrania i skontaktowania się z
laboratorium. Laboratorium przekaże informację, czy można przeprowadzić własne badanie oraz
jaki jest jego koszt.
W odniesieniu do procedur badania krwi przez laboratorium obowiązują określone wymagania.
Wymagania te można znaleźć w załączniku do przepisów dot. badania na obecność substancji
(Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers).

Koszt przeprowadzenia własnego badania krwi
Badanie to należy opłacić samodzielnie. Obejmuje ono koszt:
 w przypadku alkoholu – koszt pobrania próbki krwi. Sprawca płaci policji podczas
pobierania próbki. Nie ma konieczności płacenia za próbkę krwi do jednoczesnego
badania na obecność alkoholu i narkotyków, ponieważ zostały pobrane dwie próbki krwi:
jedna do badania stężenia narkotyków oraz jedna do potencjalnego badania własnego.
 wysłanie próbki krwi do laboratorium wybranego w celu przeprowadzenia własnego
badania;
 analiza krwi w laboratorium.
Informacje na temat aktualnych cen można znaleźć w przepisach dot (Regeling
middelenonderzoek bij geweldplegers).. badania na obecność substancji. Nie ma stałej ceny za
analizę krwi. Cena jest ustalana przez laboratorium przeprowadzające badanie.
Badanie własne warunkowane płatnością
W przypadku chęci przeprowadzenia własnego badania należy zapłacić laboratorium nie później
niż dwa tygodnie po otrzymaniu wyników badania krwi od policji. Laboratorium przeprowadzi
kolejne badanie wyłącznie pod warunkiem otrzymania płatności w ciągu dwóch tygodni.

Wnioskowanie o badanie własne
Podczas składania wniosku o własne badanie należy podać:
 imię i nazwisko;
 płeć;
 datę urodzenia;
 numer identyfikacji podatkowej (Citizen Service Number) (BSN);
 numer śledzenia (SIN) podany na wynikach badania krwi.

Należy przynieść wynik badania krwi do sądu
Laboratorium prześle wyniki badania własnego wyłącznie do wnioskodawcy. Należy zabrać
wyniki badania własnego na rozprawę sądową.

Zwrot kosztów badania własnego
Jeśli badanie własne wykaże stężenie alkoholu i/lub narkotyków nieprzekraczające dozwolonego
limitu, można wnioskować o zwrot kosztów badania własnego. Jeśli laboratorium lub procedury
badania nie spełniają wymagań, zwrot kosztów nie będzie możliwy. O zwrot kosztów badania
można ubiegać się w biurze oskarżyciela publicznego.
Pytania? Należy zadzwonić pod numer infolinii ds. publicznych: 1400.

