Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

- A Polgári Törvénykönyvben, a II Fejezetben bevezetett új intézmény -„ Az
emberi lény tiszteletben tartása és szorosan kapcsoló jogai”, II Cím „Természetes személy”,
I Könyv - „A személyekről” (58-81 cikkely);
- A személyiség joga fogalma az 58 cikkely, (1) bekezdése előírja: ”Mindenkinek joga
van az emberi teremtés belső értékei, mint például az élet, egészség, fizikai és lelki épség,
méltóság, a magánélet tiszteletben tartásához, a gondolat szabadsága, tudományos, művészi,
irodalmi vagy műszaki alkotás védelmére.
- Ezek közül egyes jogok az alapvető jogok és szabadságokra vonatkozó Európai
Egyezményből és az Alkotmányból erednek.
A személyhez fűződő jogok jellemzői:
- az emberi lényhez szorosan kapcsolódik: minden személyhez tartozik, azért mert ember
és védi elsősorban az emberi lény fizikai és szellemi jellemzőit, annak egyéniségét és
személyiségét.
- nem vagyoni jog: az élet, a méltóság, a becsület, a kép, a magánélet pénzben nem mérhető
fel.
- átruházása nem lehetséges.
Az élethez, az egészséghez és a testi épséghez való jog
- A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed az élet, az egészség és a testi épség
védelmére.
- Az emberi lény érdeke és java a társadalom és a tudomány egységes célja.
- Senki nem bántalmazhatja az emberi fajt.
- Tilos akármilyen eugenetikai gyakorlat folytatása, amelynek célja a személyek
kiválasztásának szervezése.
- Tilos akármilyen orvosi beavatkozás a genetikai jellemzőkre, amelynek célja a személy
leszármazottai módosítása, kivétel a genetikai betegségek megelőzése és gyógyítása.
- Tilos akármilyen beavatkozás, amelynek célja egy élő vagy halott személlyel genetikailag
azonos élő személy teremtése, valamint kutatás célból emberi magzat teremtése.
- Tilos az orvosi ellenőrzés alatti emberi szaporodás használata a jövőbeli gyermek neme
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megválasztására, kivétel, ha annak célja a neme megválasztása az öröklődő betegség
megelőzésére szolgál.
- Az emberi test sérthetetlen. Akárkinek joga van a testi és lelki épségére. Az emberi lény
testi épsége sérthetetlen, kivétel a törvény által előírt feltételekben és határaiban.
- Egy személy genetikai jellemzői kivizsgálása, a törvény által előirt feltételekben, csak
orvosi vagy tudományos kutatási célból végezgető.
- Egy személy azonosítása a genetikai lenyomatok alapján csak a polgári vagy büntető
igazságügyi eljárás keretében, vagy orvosi, vagy tudományos kutatási célból, a törvény által
előirt feltételekben végezhető el.
- Akármilyen ügylet érvénytelen, amelynek tárgya egy emberi test, annak elemei vagy
termékeinek vagyoni érték adományozása, kivétel a törvény által előírt feltételekben.
- Senkit nem lehet kísérlet, kivizsgálás, kezelés vagy más kezelési beavatkozás alá vetni
kezelés vagy más tudományos kutatás céljából, kivétel a törvény által előírt feltételekben.
- Az emberi szervek, szövetek, sejtek eltávolítása az életben lévő adományozótól és azok
átültetése, csak a törvény által előírt esetekben és feltételekben végezhető el, az adományozó
előzetes, írásbeli hozzájárulásával és csak miután előzetesen tudomására lett hozva a
beavatkozás kockázatai. Minden esetben az adományozó a hozzájárulását az elvonás
pillanatáig visszavonhatja.
- Tilos az emberi szervek, szövetek, sejtek elvtávolítása kiskorúaktól, valamint az életben
lévő, elmebetegség miatt ítélőképességgel nem rendelkező, súlyos elmebetegséget szenvedő
személytől vagy más hasonló indok miatt, kivéve a törvény által előírt feltételekben.
Mindenki önmagával rendelkezik (60 cikkely):
A természetes személynek jogában áll, hogy saját magával rendelkezzen, amennyiben
mások jogait vagy szabadságát, a közrendet vagy a jó erkölcsöket nem sérti meg.
Az ember magánélete és méltósága védelme
- A kifejezés szabadsága: Mindenkinek joga van a kifejezés szabadságához. E jog
gyakorlását nem lehet korlátozni, csak olyan esetben, amikor Románia által is elfogadott, az
emberi jogra vonatkozó törvény, vagy nemzetközi egyezmény vagy megegyezés ezt
megengedi.
- A magánélethez való jog: Mindenkinek joga van a magánélethez és annak tiszteletben
tartásához. Senki nem avatkozhat be az ember bensősége, személyes viszonyaiba, családi
kapcsolataiba, a lakásába vagy tartózkodási helybe, vagy a levelezésébe annak hozzájárulása
nélkül vagy a törvény, a Románia által is elfogadott nemzetközi egyezmények betartása
nélkül. Tilos akármilyen módon a más személy levelezése, kéziratai és más személyes iratai,
magánélete információk használata, annak hozzájárulása nélkül, vagy a törvény határa
betartása nélkül.
- A méltóság védelme: Mindenkinek joga van a méltósága védelmére. Tilos más személy
becsületét és jó hírnevét érinteni, annak hozzájárulása vagy a törvény határa betartása
nélkül.
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- A saját kép védelme: Mindenkinek joga van a saját képe védelmére. A személyhez
fűződő jogok védelme kiterjed a képmás és a hangfelvétel védelmére. Képmás vagy
hangfelvétel elkészítéséhez vagy felhasználásához – törvény eltérő rendelkezésének
hiányában – az érintett személy hozzájárulása szükséges.
A magánélet megsértése
a) egy lakásba a jogtalan belépés vagy maradás, vagy abból akármilyen dolog elvitele a
lakás törvényes foglalója hozzájárulása nélkül;
b) akármilyen műszaki eszköz használatával magánbeszélgetés jogtalan meghallgatása,
c) magántéren tartózkodó személy képmása vagy hangfelvétel elkészítése, annak
hozzájárulása nélkül;
d) magántér belső része nyilvánosságra hozatala, a magánteret jogosan foglaló személy
hozzájárulása nélkül;
e) akármilyen eszközzel a magánélet megfigyelése, kivéve a törvényben előírt eseteket;
f) magánélettel kapcsolatos hírek, viták, vizsgálatok, írásbeli vagy audiovizuális riportok
közlése, az érdekelt személy hozzájárulása nélkül;
g) orvosi intézetben kezelés alatt lévő személy képét, valamint az egészségi állapotára,
diagnózis problémái, kezelés, a betegséggel kapcsolatos körülmények és egyéb tettek, a
boncolás eredménye, személyes adatot tartalmazó anyagok terjesztése, az érdekelt személy
hozzájárulása nélkül, vagy ha az elhunyt, a családja vagy a feljogosított személyek
hozzájárulása nélkül;
h) a név, képmás és a hangfelvétel felhasználása vagy annak más személlyel való
összehasonlítása, rosszhiszeműséggel;
i) a levelezés, magániratok, vagy egyéb személyes iratok, beleértve a személy lakáscímét,
lakóhelyét, valamint a telefon számát vagy a családja tagjai telefonszámát, annak
hozzájárulása nélkül, akihez ezek tartoznak, vagy akinek joga van azok használatára.
személynek
E jogok gyakorlása határai
Nem tekinthető a magánélet és a méltóság megsértésének azok az érintések, amelyet
Románia által is elfogadott, az emberi jogra vonatkozó törvény, vagy nemzetközi egyezmény
vagy megegyezés megenged.
Nem tekinthető a magánélet és a méltóság megsértésének az Alkotmányban előírt jogok és
szabadságok jóhiszemű gyakorlása és Románia által is elfogadott, az emberi jogra vonatkozó
törvény, vagy nemzetközi egyezmény vagy megegyezés betartása.
A hozzájárulás feltételezése
Amikor maga a személy, akire az információ vagy az anyag hivatkozik, átadja azokat egy
természetes vagy jogi személynek, akiről tudomása van, hogy a közönség tudósítása
keretében teljesíti tevékenységét, ezek felhasználására a hozzájárulás feltételezett, és nem
szükséges egy írásbeli hozzájárulás.
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A személy tiszteletben tartása a halála után is
- Az elhunyt személy ápolása és emlékének méltó megőrzése:
Az elhunyt személyt és emlékét a tiszteletadás joga illeti meg. Az elhunyt személy emléke
ugyanolyan feltétekben védett, mint az életben lévő személyek képe és hírneve védelme.
- Az elhunyt személy akarata tiszteletben tartása:
Akárki életében meghatározhatja saját temetkezése módját és életében tett rendelkezésében
határozhat a testével kapcsolatban a halála után. Cselekvőképtelen személy vagy korlátozott
cselekvőképes személy esetében szükséges a szülő vagy a gyám írásbeli hozzájárulása.
Amennyiben nem létezik az elhunyt személy opciója, sorban az elhunyt házastársa, szülei,
leszármazottai, vagy a negyedik ágig mellékági rokonok akaratát kell betartani, vagy a halál
esete helye szerinti község, város vagy Bukarest kerülete polgármesteri rendelkezését kell
betartani. Minden esetben figyelembe kell venni az elhunyt személy hitvallását.
- Az emberi szervek, szövetek, sejtek eltávolítását, az elhunyt személytől kezelés vagy
tudományos célból, csak a törvény által előírt feltételekben kell végezni, ha az elhunyt
életében ez ellen nem tett tiltakozó nyilatkozatot, vagy ennek hiányában az életben maradt
házastárs, a szülei, leszármazottai, vagy beleértve a negyedik ágig mellékági rokon
előzetesen, szabadon, írásban ahhoz hozzájárulását fejezte ki.
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