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RUMANO

Revelarea altei persoane că aveți HIV este o decizie com-
plexă care poate influența multe aspecte, cum ar fi frica de 
respingere, posibilitatea transmiterii virusului unei alte 
persoane sau repercusiunile legale.

În Spania, persoanele cu HIV nu au obligația legală de a-și 
dezvălui partenerilor sexuali că au virusul, cu excepția cazului 
în care există riscul ca cealaltă persoană să se infecteze.

Adică, în cazul în care luați toate măsurile de precauție necesare 
pentru a evita transmiterea HIV nu va trebui să spuneți nimic. Printre 
acestea măsuri ar fi utilizarea prezervativelor, deși nu este singura. 
Amintiți-vă că o persoană cu HIV a cărei încărcătură virală este nede-
tectabilă datorită tratamentului nu poate transmite virusul în timpul 
actului sexual, chiar dacă nu folosește prezervative.

Cu toate acestea, dacă există un risc de transmitere, de exemplu: se 
rupe prezervativul și persoana cu HIV nu ia tratament antiretroviral, 
partenerul sexual trebuie avertizat astfel încât ambii să poată decide 
dacă acceptă riscul de transmisie sau încercați să-l reduceți prin solici-
tarea de profilaxie post-expunere la HIV într-un centru hospitalar.

Dacă, în cele din urmă, s-ar produce transmiterea infectiei cu HIV în 
timpul actului sexual ar fi posibil să aveți o problemă legală, dacă nu ați 
luat măsurile adecvate sau nu aţi informat  anterior partenerul/a 
sexuală că aveți HIV ca acesta să ia decizia de a căuta profilaxia 
post-expunere sau de accepta riscul.

În acest caz, persoana care a fost infectată poate da în judecată 
persoana cu  HIV, ceea ce ar putea duce la dezpăgubiri financiare sau 
chiar închisoare.

În mod similar, dacă se demonstrează că o persoană ar fi  avut intenția 
de a transmite virusul HIV unei alte persoane, aceasta poate fi, de 
asemenea, o infracțiune, chiar dacă virusul nu a fost transmis.

REAMINTEȘTE

Amintiți-vă că, dacă aveți întrebări legale referitoare cu HIV puteți 
consulta Clinica legală/juridică pe:
http://www.cesida.org/consultanos/clinica-legal/ 
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