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Вещно правно действие на смъртта
Мъртвото човешкото тяло преди и след погребението
1. Смъртта като юридически факт
1.1. Правна същност на смъртта като юридическо събитие
1.1.1. Правна характеристика
1.1.2. Правно действие
1.2. Правните последици на смъртта
1.2.1. Обхват
1.2.2. Вещно правно действие на смъртта по отношение на човешкото тяло
2. Настъпване на смъртта
2.1. Страхът от мнима смърт и отлагането на нейтото вещно правно
действие
2.1.1. В исторически план
2.1.2. Понастоящем
2.2. Момент на настъпване на смъртта
2.2.1. Смъртта като точно определен момент във времето
2.2.2. Юридическата смърт
2.3. Граничните състояния между живота и смъртта
2.3.1. Поставяне на въпроса
2.3.2. Видове смърт
2.3.3. Концепцията за мозъчна смърт
2.3.4. Трайно вегетативно състояние
2.3.5. Правен режим на правото на медицинско лечение
2.4. Място на настъпване на смъртта
2.4.1. Смърт, настъпила на територията на Република България
2.4.2. Смърт, настъпила извън територията на Република България
2.5. Специфични правни последици при някои особени случаи на смърт
2.5.1. Смърт, настъпила в резултат от самоубийство
2.5.2. Евтаназия
2.5.3. Пренатална смърт
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2.5.4. Смъртта като наказание
3. Мъртвото човешко тяло преди погребението
3.1. Трансформацията на човешкото тяло във вещ
3.1.1. Смърт с труп
3.1.2. Живото човешко тяло
3.1.3. Човешкият труп
3.2. Вещно правни последици от настъпването на смъртта
3.2.1. Обхват на вещно правните последици на смъртта
3.2.2. Трупно донорство
3.2.3. Разпореждане с трупа в неговата цялост
3.3. Въпросът за остатъчната правосубектност на трупа
3.3.1. Относно т. нар. следа на живот
3.3.2. Съвременното разбиране за правосубектността
3.4. Трупът като вещ
3.4.1. Вещно правният ефект от смъртта по отношение на човешкото тяло
3.4.2. Отношението към човешкия труп в исторически план
3.4.3. Отказ на качеството “вещ”
3.4.4. Трупът като ничия вещ
3.4.5. Трупът като вещ – публична собственост
3.4.6. Трупът като вещ с особено предназначение и специален правен режим
3.5. Правото на собственост върху трупа
3.5.1. Релевантни интереси
3.5.2. Определяне на титуляр на правото на собственост
3.5.3. Предоставяне на допълнителни ограничени права
3.5.4. Налагане на ограничения на собствеността в публичен интерес
4. Погребението като юридически факт с вещноправно действие
4.1. Различните начини за извършване на погребение и тяхното
вещноправно значение
4.1.1. В зависимост от съдържанието на въздействието върху трупа
4.1.2. В зависимост от възможността за достъп до трупа
4.1.3. В зависимост от броя на въздействията върху трупа
4.1.4. В зависимост от местоположението на трупа
4.2. Право и задължение за погребване на мъртвото човешко тяло
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4.2.1. Право на погребение
4.2.2. Задължение за погребване на мъртвото тяло
4.3. Свобода при извършване на погребенията
4.3.1. Съдържание
4.3.2. Ограничения
4.3.3. Място на погребване
4.5. Вещноправни последици на погребението
4.5.1. Определящ фактор
4.5.2. Погребение чрез замразяване
4.5.3. Погребение чрез заравяне
4.5.4. Погребение чрез изгаряне
4.5.5. Погребение чрез мумифициране
4.5.6. Погребение чрез “остъкляване”
4.5.7. Въпросът за преработването на мъртвото човешко тяло
4.6. Гробът като специфична вещ
4.6.1. Функциите на гроба в исторически план
4.6.2. Предназначение на гроба като специфична вещ
4.6.3. Правото на собственост върху гроб
4.6.4. Вещи – принадлежности към гроба
4.7. Българското законодателство
4.7.1. Краен срок за погребване на трупа
4.7.2. Пренасяне и превозване на трупа
4.7.3. Начин за извършване на погребението
4.7.4. Възможност за последващо изравяне на трупа
4.7.5. Алтернативни начини за погребение
4.7.6. Собствеността върху гробищата
4.7.7. Предоставяне на погребални услуги
5. Вещно правни отношения във връзка с отделените от мъртвото човешко
тяло органи, тъкани и клетки
5.1. Преработване на отделени от трупа органи, тъкани и клетки
5.1.1. Титуляр на правото на собственост
5.1.2. Вещно правно действие на разпределението на органите, тъканите и
клетките от ИАТ
5.1.3. Разпореждане и преработване
5.1.4. Забрана за извличане на материална изгода
5.1.5. Вещно правен режим на биопродуктите
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5.2. Международен обмен на отделени от трупа органи, тъкани и
клетки
5.2.1. Обществена ценност и значимост
5.2.2. Правен режим
5.2.3. Видове международен обмен
5.3. Послесмъртно възпроизводство
5.3.1. Послесмъртно зачеване
5.3.2. Послесмъртно имплантиране на замразен ембрион
5.3.3. Послесмъртно клониране
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