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Introducere 
 

 

Ocrotirea penal  a vie ii intime a persoanei

Droit civil, Les personnes. Personnalité, 

incapacités, personnes morales, 

Philosophie du droit Fundamentele drep-

tului
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diminuare a sferei private, 

via a privat

 

sfera vie ii sale private – 

 grave vie ii private a 

persoanei violarea domiciliului, violarea vie ii private, divulgarea

secretului profesional

forul s u interior

. 

unor viol ri grave

  

Ocrotirea vie ii private
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lege ferenda   

dublului scop

ocrotirea vie ii private ocrotirea persoanei. 
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Via a privat  a persoanei”

  

vie ii private
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Capitolul I 

Dreptul la via  privat  – component  a drepturilor 

personalit ii 

1.1. Privire critic  asupra drepturilor personalit ii 

„Dreptul natural e 

o r scruce. El se situeaz  la punctul de întâlnire al politicii, al moralei, al 

filosofiei naturii i al tiin ei dreptului” .

 „El este i o reminiscen  a legendelor biblice despre timpurile de aur 

de la începutul omenirii”4 – 

„status naturalis” „status civilis”, 

„ultimul paladium al drepturilor poporului”6. 

„în limitele respectului i dragostei 

pentru constitu ia sub care tr ie te”, „scriitorii se 

limiteaz  reciproc”. 

„Libert ile, contribuie la 

Le droit et les droits de l’homme,

Teoria general  a dreptului; Drept ra ional, izvoare i drept pozitiv, 

– „doctor angelicas” – 

 , Conflictul facult ilor, La philosophie de l’histoire, 

,  
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vitalitatea intern  a statului i la prestigiul interna ional al acestuia. Nu se 

mai poate deloc ast zi s  se aduc  atingerea libert ii civile, f r  s  se simt  

prejudiciul pe care îl produce acesta în întreaga activitate a rii, mai ales în 

comer , i aceasta face s  sl beasc  for ele statului în rela iile externe”.

„Dac  este împiedicat cet eanul 

s - i caute bun starea în orice mod crede de cuviin , cu condi ia ca ac iu-

nile sale s  fie în acord cu libertatea altora, se atinge dinamismul activit ii 

generale a rii i, prin aceasta, din nou, toate puterile rii

Idee d'une lustoire universelle du point de vue cosmopolitique, 

L’action des Nations Unies contre la discrimination raciale, 

 Histoire de l'Afrique noire, 

Protec ia juridic  a drepturilor omului, 

Les libertés publiques, 

.
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„se disting 
totu i de acestea în mod profund din punct de vedere juridic: ele confer  
titularului lor nu o putere de liber  op iune i de liber  ac iune, ci o crean  
contra societ ii”. 

(pouvoir 
d’éxiger), 

(pouvoir d’agir), 

primordiale 
drepturi fundamentale ale omului 

Idem  

Principiile clasice i noile tendin e ale dreptului constitu ional, 

Considera ii asupra Fran ei, 
Dreptul la onoare i dreptul la demnitate, 

Expunerea drepturilor perso-
nalit ii, 
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drepturi extrapatrimoniale

a) drepturi care privesc 

existen a i integritatea

b) drepturi 

privind atributele de identificare ale persoanelor fizice i juridice

c) drepturi privind crea ia intelec-

tual , adic  cele izvorâte din opera literar , artistic  ori tiin ific  i din 

inven ie

imprescriptibile 

erga omnes19. 

drepturi personal nepatrimo-

niale. nu se confund

  Manuel de droit des 

personnes, 

Drept civil român. Introducere în dreptul civil. 

Subiectele dreptului civil, 

Prescrip ia extinctiv , 

Drept civil. Persoanele, 
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numai unele dintre faptele grave

via a privat

domiciliului i vie ii private” 

în orice alt drept personal nepatrimonial 

Les droits des personnes physiques, 

Conven ia European  a Drepturilor 

Omului. Comentariu pe articole, Drepturi i libert i, 

(ibidem)  

 L'immortalité, 

Les personnes. Les incapacités, 
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special a dreptului 

la respectarea vie ii private i a dreptului la imagine

drepturile privind aspectul fizic al persoanei  

Reglement rile noului Cod civil cu privire la repararea preju-

diciului în cazul r spunderii delictuale, 

Consti-

tu ia României revizuit  - comentarii i explica ii -, 

op. cit., 
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drepturile privind aspectul moral al persoanei 

drepturi relative la integritatea fizic : 
drepturi relative la integritatea moral : 

drepturi relative la via a privat : 

dreptul la integritate fizic

dreptul la integritate moral  i la libert ile civile

drepturile personali-
t ii propriu-zise drepturi relative la elementele de stare civil  a persoanei

libert ile fundamentale drep-
tul la respectarea integrit ii fizice,

dreptul la 
integritate moral dreptul la 
imagine alte drepturi ale personalit ii

Introduction à l'étude du droit, 
Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités,  

integritate fizic , integritate moral  
imagine onoare Droit civil. Incapacités. Famille, 

op. cit.  

op. cit.  
Introduction à l'étude du droit privé, 

Précis de droit civil, 

32 , Manuel de droit des personnes, op. cit., 


