HAUDAN LUOVUTUSILMOITUS hautaoikeuden haltijalle
Luovutamme Lopen seurakunnan hautausmaalla sijaitsevan haudan seurakunnalle uudelleen käytettäväksi.

Hautatunnus _________________________________________________________________________ paikkoja __________________________________________________
Hautaan ensiksi haudattu vainaja ___________________________________________________________________________________________________________
Muut hautaan haudatut vainajat _____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hautaoikeuden haltijan nimi ___________________________________________________________________________________________________________

Hautaoikeuden haltijan henkilötunnus _____________________________________________________________________________________
Hautaoikeuden haltijan kotiosoite ____________________________________________________________________________________________
Hautaoikeuden haltijan puhelinnumero ____________________________________________________________________________________

Vakuutan, että olen ilmoittanut haudan luovuttamisesta heille, joilla on oikeus tulla haudatuksi yllä mainittuun
hautaan ja he suostuvat haudan luovuttamiseen takaisin seurakunnalle. (ks. lomakkeen kääntöpuoli)

Ilmoitan, että
_________ Huolehdin hautamuistomerkin poistamisesta kuuden kuukauden kuluessa tämän
luovutusilmoituksen jättämisestä
tai
_________ Luovutan hautamuistomerkin omistusoikeuden seurakunnalle ja seurakunta huolehtii
hautamuistomerkin poistamisesta.
Annan Lopen seurakunnalle luvan käsitellä ja säilyttää tässä antamiani henkilötietoja osana seurakunnan
hautakirjanpitoa.

___________________________________ _____ / _____ / _______________________
Paikka ja aika
Hautaoikeuden haltijan allekirjoitus

____________________________________________________________________________

Lopen seurakunta on vastaanottanut ja hyväksynyt tämän sopimuksen
_______________________
Paikka ja aika

________________________
Allekirjoitus

_____________________________
Nimen selvennys

Kirkkolain 17:3§ perusteella hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää
puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta ja päättää haudalle
sijoitettavasta muistomerkistä.
Hautaoikeuden haltijasta on sovittu hautaa luovutettaessa eli yleensä silloin, kun ensimmäinen vainaja on
haudattu kyseiseen hautaan. Hautapaikan haltijaksi on myöhemmin voitu nimetä toinen henkilö.
Haudan luovutuksen yhteydessä on voitu tehdä sopimus siitä, kenellä on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen
hautaan. Jos tällaista sopimusta ei ole tehty, kirkkolain 17:4§ määrää, keillä on oikeus tulla haudatuksi
tiettyyn hautaan:
-

ensisijaisesti vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden
kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva
sukulainen ja tämän puoliso.

-

Jollei edellä mainittua sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan
haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä
näiden kaikkien puolisot.

-

Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen
antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.

Huomioittehan, että oikeus tulla haudatuksi tiettyyn hautaan määrittyy ensimmäiseksi hautaan haudatun
vainajan mukaan.
Päättäessään hautapaikan luovuttamisesta seurakunnalle hautaoikeuden haltija edustaa kaikkia heitä, joilla
olisi oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Haudan luovuttaminen takaisin seurakunnalle päättää
kaikkien asianosaisten oikeuden tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Siksi luovutukselle on syytä olla
kaikkien asianosaisten suostumus.

