Právní a kriminalistické aspekty identifikačních
analýz DNA – shrnutí
Práce se zabývá identifikační analýzou DNA, jednou z nejpřesnějších metod
identifikace osob v současné kriminalistice. Zabývá se také právními aspekty identifikační genetiky, protože ta vzbuzuje mnoho významných právních otázek. Práce
sestává ze dvou částí.
První část je o vlastních analýzách DNA pro identifikační účely. Je zde zmíněna historie identifikační genetiky ve světě a v České republice včetně popisu
prvních případů, které pomohla genetika vyřešit. Důležitou vlastností identifikační
genetiky je, že je nejen schopna usvědčit zločince, ale také přispět k vyloučení
nevinných z okruhu podezřelých. Vysvětleny jsou biologické principy identifikační
genetiky a možnosti jejího využití v kriminalistice. Je zmíněno, že jednovaječná
dvojčata mají identickou DNA, stejně jako jsou zmíněny velmi mimořádné případy
jako hermafroditismus či jiné případy, kdy jedinec má dvě různé DNA. Tyto anomálie mohou způsobit problémy při interpretaci výsledků analýz.
Databáze DNA profilů umožňují porovnávání mnoha DNA profilů bez
nutnosti opětovných analýz vzorků. Tento fakt způsobil rozmach identifikační genetiky. V práci je popsán i zvláštní software, který je nezbytný pro provozování databází DNA profilů.
Nejdůležitější součástí práce je druhá část, která se zabývá právními otázkami. Identifikační genetika může mít významný dopad na lidská práva a svobody.
Databáze DNA zasahují do práva na soukromí garantovaného článkem 8 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv. Proto je identifikační genetika předmětem setrvalé
soudní kontroly.
V práci jsou zmíněna některá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva. Je zdůrazněno, že na danou oblast nedopadá pouze dobře známý rozsudek ve
věci S. a Marper proti Spojenému království, ale také velmi důležité rozhodnutí ve
věci Van der Velden proti Nizozemí. Soud v něm připustil odběr vzorků biologického
materiálu odsouzeným, ačkoli identifikační genetika nehrála v jejich případě žádnou
roli.
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Provedena je i srovnávací analýza právních úprav Rakouska, Německa
a Slovenské republiky ve vztahu k identifikační genetice. Poté následuje analýza
právní úpravy české.
Lze konstatovat, že česká právní úprava se od úpravy jiných států výrazně
neliší. Hlavní problém lze spatřovat v absenci přesných pravidel pro databáze DNA
profilů, zejména pokud jde o výmaz profilů z databáze. Je také konstatována
potřebnost přijetí nové právní úpravy znalectví. Drobné změny by mohly být přijaty
i v procesních předpisech.
V závěru práce jsou obsaženy některé legislativní návrhy. Právní úprava
podmínek uchovávání DNA profilů v databázích by se mohla inspirovat právní
úpravou promlčení (v trestním zákoníku). DNA profily pachatelů závažných zločinů
by měly být v databázi po delší dobu, než profily pachatelů přečinů. Preferuji doplnění (novelizaci) současné právní úpravy oproti možnosti přijetí zvláštního zákona
o DNA.
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