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Γενετικοί Συλλογισμοί

Το DNA στο σκαμνί του κατηγορούμενου:
Πως η λανθασμένη 

ερμηνεία των αποδεικτικών στοιχείων 

μπορεί να στείλει αθώους στη φυλακή
Η αλματώδης εξέλιξη των επιστημονικών 
τεχνικών ανάλυσης DNA που 
παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, έχει 
οδηγήσει  την επιστημονική κοινότητα στο 
να επεξεργάζεται και να ερμηνεύει τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων DNA με 
μεγάλη επιφύλαξη. Σε διεθνές επίπεδο 
είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ανεύρεση DNA 
ενός ατόμου σε κάποιο πειστήριο, από 
μόνη της δεν έχει σχεδόν καμία αξία. Γιατί; 
Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε 
και πώς αυτό το DNA εναποτέθηκε στο 
πειστήριο… Η συναξιολόγηση  και μόνο 
περισσότερων σημαντικών πειστηρίων 
και ευρημάτων μπορεί να αποδώσει την 
πραγματική εικόνα των γεγονότων. 

Στα αναπτυγμένα κράτη η πρακτική αυτή 
εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, ενώ 
στη χώρα μας, δυστυχώς, βρίσκεται 
ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Μέχρι τότε, ο 
σώζων  εαυτόν σωθήτω… 

ενός ατόμου σε ένα σημείο, εσφαλμένα συνεπάγεται 
και την παρουσία του εκεί ή την επαφή του με κάποιο 
πειστήριο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπλάνησης των 
αρχών από την εσφαλμένη ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων είναι η υπόθεση δολοφονίας της 
Meredith Kercher τον Νοέμβριο του  20073. Μεταξύ 
των ευρημάτων ήταν και το γενετικό προφίλ του 
συντρόφου της συγκατοίκου της στο κούμπωμα του 
σουτιέν της, δεδομένο που θεωρήθηκε ως 
ενοχοποιητικό στοιχείο και τον καταδίκασε. Σήμερα 
είναι γνωστό ότι μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στο 
ίδιο σπίτι, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες μεταφοράς 
γενετικού υλικού απλά και μόνο από την επαφή των 
ίδιων αντικειμένων. Με άλλα λόγια, το γενετικό υλικό 
του κατηγορούμενου ενδέχεται να μεταφέρθηκε στο 
πειστήριο από το θύμα ακουμπώντας σε μια 
επιφάνεια που είχε πρώτα ακουμπήσει αυτός. Το 
πόσο DNA μεταφέρεται κάθε φορά και κάτω από 
ποιες συνθήκες παραμένει άγνωστο, με αποτέλεσμα 
ούτε η ποσότητα του υλικού, ούτε η ποιότητα, ούτε 
και κανένα άλλο δεδομένο να μην μπορεί να μας 
πληροφορήσει αν ένα γενετικό υλικό έχει εναποτεθεί 
μέσω άμεσης επαφής ή μέσω μεταφοράς.

Πολύ πρόσφατα και στην Ελλάδα η κοινή γνώμη 
ήρθε αντιμέτωπη με μια τέτοια υπόθεση, όταν ένα μη 
πλήρες γενετικό προφίλ ανιχνεύθηκε σε ένα 
γεμιστήρα όπλου και στη συνέχεια εσφαλμένα 
αποδόθηκε στην κατηγορουμένη με αποτέλεσμα την 
καταδίκη της σε 13 έτη κάθειρξη.            (συνεχίζεται..)

Πολλοί Δικαστές και Νομικοί θεωρούν ως 
αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο ενοχής το 
DNA το ατόμου που συλλέγεται από τον τόπο του 
εγκλήματος… Αυτό όμως απέχει πολύ από την 
πραγματικότητα. Όσο περισσότερο εξελίσσονται 
οι τεχνικές ανάλυσης DNA, τόσο και οι ίδιοι οι 
Δικανικοί Πραγματογνώμονες  αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Καθώς οι τεχνικές ανάλυσης του DNA γίνονται ολοένα 
και πιο ευαίσθητες, γενετικά προφίλ μπορούν να 
προκύψουν από την ανάλυση ελάχιστου αριθμού 
κυττάρων. Αν και η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών στα 
εγκληματολογικά εργαστήρια έχει φέρει την 
επανάσταση καθώς ακόμα και ένα μόνο κύτταρο του 
δράστη είναι αρκετό για την ταυτοποίησή του, τί 
συμβαίνει άραγε με τα χιλιάδες κύτταρα που 
εναποθέτουμε όλοι καθημερινά σε τυχαίες 
επιφάνειες? Πόσο εύκολο είναι να βρεθεί το DNA ενός 
αθώου σε ένα πειστήριο ή στη σκηνή ενός 
εγκλήματος?

Από την πρώτη χρήση του DNA για την εξιχνίαση 
ενός φόνου πριν από 31 χρόνια, η μέθοδος θεωρείται 
αλάνθαστη. Και είναι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο 
τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Για 
παράδειγμα, η τυχαία επαφή ενός γυμνού χεριού με 
ένα αντικείμενο για λίγα δευτερόλεπτα είναι αρκετή για 
την εναπόθεση ανιχνεύσιμης πια ποσότητας 
γενετικού υλικού1, κάτι που ήταν αδύνατον με τις 
παλαιότερες τεχνικές, ενώ ένα απλό φτέρνισμα 
μπορεί να εκτοξεύσει χιλιάδες κύτταρα. Έτσι, 
ενδέχεται το γενετικό υλικό ενός αθώου περαστικού 
να ανιχνευθεί σε ένα πειστήριο ή στη σκηνή ενός 
εγκλήματος χωρίς το άτομο να σχετίζεται με την 
υπόθεση. Ακόμα χειρότερα, το «αθώο» DNA μπορεί 
να μεταφερθεί από το αρχικό σημείο σε ένα άλλο 
μέσω μιας ενδιάμεσης επιφάνειας και να ανιχνευθεί 
τελικά σε ένα χώρο όπου το ίδιο το άτομο δεν έχει 
βρεθεί ποτέ2.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων μπορεί να είναι παραπλανητικά, αφού 
συχνά στις δικαστικές αίθουσες η ανίχνευση του DNA 
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Στο μικροσκόπιοΠραγματογνώμονες 
διαπιστευμένοι 

κατά το πρότυπο ISO 17025 Το DNA με ανθρώπινο πρόσωπο
 Εδώ και ένα χρόνο περίπου το γκρουπ 
εργαστηρίων IGNA – DNAlogy προτείνει 

ένα νέο, σύγχρονο και 
πανίσχυρο επιστημονικό εργαλείο 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά εικονική αναπαράσταση εξιχνίασης 
εγκλήματος, στα πλαίσια του 2ου Πανελλήνιου Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο από την Ένωση Ελλήνων Νομικών «e-θέμις» υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Δικηγορικών 
Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά, του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος και του Οργανισμού 
Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Η DNAlogy σε συνεργασία με τα Εργαστήρια
Εγκληματολογικών Διερευνήσεων F.I.C. και με τη συμβολή του ιατροδικαστή Συμεών Μεσογίτη, παρουσίασε
μια διεπιστημονική προσέγγιση της σκηνής ενός εγκλήματος και τη σημασία της συνεργασίας των επιστημών 
για την επίλυση ποινικών υποθέσεων. Οι Νομικοί που τίμησαν το εγχείρημα με την αθρόα προσέλευση τους,
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την επιστημονική διαχείριση της σκηνής ενός εγκλήματος
και την εφαρμογή όλων των τελευταίων μεθόδων ανίχνευσης και ανάλυσης βιολογικού υλικού.
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Η επιστημονική ομάδα της DNAlogy αποτελείται από 
Πραγματογνώμονες εγγεγραμμένους στις λίστες των 
Ελληνικών Δικαστικών Αρχών και του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης σε θέματα 
Ταυτοποίησης Βιολογικού Υλικού και Ανάλυσης DNA 
και είναι η μοναδική στην Ελλάδα που παρέχει 
διαπιστευμένες υπηρεσίες Πραγματογνώμονα / 
Τεχνικού Συμβούλου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν 
την αξιολόγηση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, τη 
συγγραφή έκθεσης εργαστηριακής γνωμοδότησης 
και την επανεξέταση/αντεξέταση πειστηρίων.

Η συγγραφή κάθε έκθεσης πραγματογνωμοσύνης 
και η κατάθεση μαρτυρίας στο δικαστήριο γίνονται 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας και διέπεται από τους 
κανόνες διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο 
ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, 
εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη αξιοπιστία και 
εγκυρότητα ενώπιον των Δικαστικών αρχών. 
Επιπλέον, τα εργαστήρια της DNAlogy είναι 
πιστοποιημένα από τον διεθνή οργανισμό 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας GEDNAP (German 
DNA Profiling) και το διεθνή οργανισμό δικανικής 
γενετικής ISFG (International Society for Forensic 
Genetics) για τη διεξαγωγή γενετικών αναλύσεων.

Σε πολλά κράτη της Ευρώπης η νομοθεσία 
επιτρέπει πλέον στους δικανικούς γενετιστές 
κατά τη διάρκεια των ερευνών τους να 
διαβάζουν σημεία του DNA που δίνουν 
πληροφορίες για τα φυσικά χαρακτηριστικά των 
ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, η επιστημονική μας 
ομάδα εργάστηκε για την επικύρωση μιας 
μεθόδου η οποία μέσω της ανάλυσης του DNA, 
μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το 
χρώμα των ματιών, του δέρματος και των 
μαλλιών καθώς και για την εθνική προέλευση 
του ατόμου στο οποίο ανήκει το γενετικό υλικό 
που συλλέχθηκε.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα φιλόδοξο αλλά 
παράλληλα απαιτητικό και χρειάστηκαν χιλιάδες 
αναλύσεις, παραμετροποιήσεις  και 
επικυρώσεις σε δείγματα εθελοντών, 
προκειμένου να καταλήξουμε να έχουμε μια 
τεχνική η οποία θα μας δίνει αποτέλεσμα ακόμα 
και με ελάχιστη ποσότητα DNA. Σήμερα, η 
τεχνική αυτή επιτρέπει να επανεξεταστούν 
πολλές υποθέσεις στις οποίες το DNA που είχε 
συλλεχθεί δεν είχε ταυτοποιηθεί με κάποιο 
πρόσωπο, ενώ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την 
επίλυση υποθέσεων που έχουν παγώσει (cold 
cases). H τεχνολογία αυτή είναι σε πλήρη 
ανάπτυξη και σε περίπου 3 χρόνια θα είναι σε 
θέση να μας δίνει πληροφορίες για άλλα 4 - 5 
φυσικά χαρακτηριστικά …

Το γενετικό προφίλ αυτό προερχόταν από μια πολλή 
μικρή ποσότητα, κακής ποιότητας, γενετικού υλικού και 
δεν ήταν πλήρες, δεν είχαν διαβαστεί δηλαδή όλοι οι 
γενετικοί δείκτες που είχαν αναλυθεί, με αποτέλεσμα τα 
δεδομένα να μην επαρκούν ώστε να μπορεί να 
θεωρηθεί μοναδικό, δηλαδή να μην μπορεί να 
αποδοθεί αποκλειστικά σε ένα άτομο. Ενώ οι 
Πραγματογνώμονες της DNAlogy οι οποίοι είχαν 
κληθεί ως Τεχνικοί Σύμβουλοι, παρουσίασαν και 
εξήγησαν λεπτομερώς τόσο τα όρια της επιστήμης 
σχετικά με τους τρόπους μεταφοράς και εναπόθεσης 
του γενετικού υλικού σε μια επιφάνεια όσο και τη 
σημασία της στατιστικής ανάλυσης η οποία εκτιμά αν 
ένα προφίλ είναι μοναδικό ή όχι, οι Δικαστικές Αρχές 
αγνόησαν τις επιστημονικές συστάσεις και θεώρησαν 
το στοιχείο αυτό επαρκώς ενοχοποιητικό, 
ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από την κοινή 
γνώμη αλλά και την επιστημονική κοινότητα.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από την ανάλυση πολύ μικρών ποσοτήτων βιολογικού 
υλικού θέλει ιδιαίτερη προσοχή καθώς αφενός δεν 
μπορεί να ελεγχθεί η φύση του υλικού, αν πρόκειται 
δηλαδή για αίμα, σάλιο, δερματικά κύτταρα ή άλλο 
υλικό - το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια 
ένδειξη για το πώς βρέθηκε εκεί - ενώ πολύ συχνά η 
γενετική ανάλυση οδηγεί σε μικτά ή μη πλήρη προφίλ, 
οριακά αξιοποιήσιμα,  που περιπλέκουν περισσότερο 
την κατάσταση. Επιπλέον, δεν μπορούμε να ξέρουμε 
το πώς ή το πότε εναποτέθηκε το υλικό σε μια 
επιφάνεια ή το διάστημα που βρίσκεται εκεί. Κάθε 
προσπάθεια ερμηνείας λοιπόν των αποτελεσμάτων 
μιας ανάλυσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 
των πλαισίων που θέτουν οι παραπάνω περιορισμοί 
ώστε να απονέμεται ορθώς η δικαιοσύνη.

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy μέσω 
επιμορφωτικών σεμιναρίων και ομιλιών σε συνέδρια 
Νομικών, προσπαθούν να ενημερώνουν συνεχώς 
όσους εμπλέκονται στην εκδίκαση υποθέσεων που 
περιλαμβάνουν αναλύσεις DNA (Δικηγόρους, 
Δικαστές, Εισαγγελείς κτλ) για όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις στην επιστήμη της Γενετικής και τους κανόνες 
που έχουν τεθεί από τη Διεθνή Επιστημονική 
Κοινότητα σχετικά με τις αναλύσεις DNA.
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