
 
 

Postinumero ja -paikka 

Hakija / 
Asiaan 
osallinen 

Sukunimi ja etunimet 

Kotipaikka 
 

Henkilötunnus 

Osoite 
 
 

Postinumero ja -paikka 

Hakemus I Pyydän, että meidät tuomitaan avioeroon Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon 

harkinta-ajan jälkeen harkinta-ajan jälkeen 

heti, koska olemme asuneet erillään   
keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta 
 

heti, koska olemme asuneet erillään 
keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta 
 

Hakemus II 
 
 

Pyydän, että meidät tuomitaan avioeroon Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon 

Harkinta-aika on alkanut 

Hakemus II voidaan tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta 

Muut 
vaatimukset 
perusteluineen 

 

Sopimus 
lapsen / lasten 
huollosta 

Yhteisiä alaikäisiä lapsia ei ole
 

Lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta on sovittu

Allekirjoitus / 
allekirjoitukset 

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

AVIOEROHAKEMUS LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

Hakija Sukunimi ja etunimet 	 	 	 	 	  Sähköposti

Kotipaikka                                                                         Henkilötunnus

Osoite

Kemin kanslia
Valtakatu 39
94100  KEMI
puh. 029 56 49900
Telefax 029 56 49913

AVIOEROHAKEMUS LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

Hakija Sukunimi ja etunimet Sähköposti

Kotipaikka Henkilötunnus

Osoite Postinumero ja -paikka

Hakija l Sukunimi ja etunimet Sähköposti
Asiaan
osallinen

Kotipaikka Henkilötunnus

Osoite Postinumero ja -paikka

Hakemus I Pyydän, että meidät tuomitaan avioeroon Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon

harkinta-ajan jälkeen harkinta-ajan jälkeen 'j

heti, koska olemme asuneet erillään heti, koska olemme asuneet erillään
keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta 'j

Hakemus II
Pyydän, että meidät tuomitaan avioeroon |:| Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon |:|

Harkinta-aika on alkanut

Hakemus II voidaan tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta

Muut
vaatimukset
perusteluineen

Sopimus
lapsen l lasten
huollosta

Allekirjoitus l
allekirjoitukset

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Hakemusmaksut
l-vaihe 200 euroa
ll-vaihe 100 euroa

Avoinna arkisin
8.0-16.15oul
lapp

|:| Oulun kanslia |:| Kemin kanslia
PL 141, Rata-auklO 2 Va|takatu 39

90101 OULU 94100 KEMI
Vaihde 029 564 9500 Vaıhde 029 56 49900

Telekopio 029 564 9621 Te'ekopio 029 56 49913

Avioerohakemuksen yhteydessä esitetään
seuraavat lapsia koskevat vaatimukset s. 2

O742735
Vasemmalta oikealle (LTR)

O742735
Vasemmalta oikealle (LTR)

O742735
Tekstiruutu
Sähköposti

O742735
Konekirjoitusteksti

O742735
Tekstiruutu
Rovaniemen kansliaValtakatu 1796200  ROVANIEMI puh. 029 56 50100 telefax 029 56 50129

O742735
Tekstiruutu
Avoinna arkisin 8.00-16.15

O742735
Tekstiruutu
HakemusmaksutI-vaihe 200 euroaII-vaihe 100 euroa

O742735
Tekstiruutu
lappi.ko@oikeus.fi
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