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Pohjois-Savon käräjäoikeudelle

Hakijan
henkilötiedot

Nimi Henkilötunnus

Lähiosoite Kotipaikka

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana

Hakijan/Kuultavan
henkilötiedot

Nimi Henkilötunnus

Lähiosoite Kotipaikka

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana

AVIOERO
I hakemus

Pyydän / Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon harkinta-ajan
        jälkeen.

AVIOERO
II hakemus

Pyydän / Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon.
       Harkinta-aika on alkanut _______________ .
       Harkinta-aikapäätöksen diaarinumero:  HP ______________

AVIOERO Pyydän / Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon, koska olemme
        keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta (selvitys esitettävä).

Allekirjoitus
Paikka ja päiväys

Hakijan allekirjoitus / Hakijoiden allekirjoitukset

Nimen selvennys / Nimien selvennykset

Hakemusmaksut
Hakemusmaksun maksaja:

- avioeron I-vaihe tai
  avioero kahden vuoden erillään asumisen perusteella 200 €
- avioeron II-vaihe harkinta-ajan kuluttua 100 € Vaimo  Mies

  Liitännäisvaatimukset kääntöpuolella



LLapsen kuuleminen Lapsen kanssa on puhuttu hänen tulevaisuutensa järjestämisestä ja lapsen toiveet on
otettu huomioon siltä osin kuin se on mahdollista.

Lapsen iän / kehitysasteen vuoksi hänen toiveidensa selvittäminen ei ole ollut mahdollista.

LIITÄNNÄIS-
VAATIMUKSET

Lapsia koskevat
vaatimukset
perusteineen

Yhteisiä alaikäisiä lapsia ei ole.

Yhteisten alaikäisten lasten huollosta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta
            on sovittu / sovitaan erikseen.

Yhteisten alaikäisten lasten huollosta / asumisesta / elatuksesta / tapaamisoikeudesta
esitetään seuraavat vaatimukset:

              (täyttäkää 1. – 4. kohdat vain, mikäli haluatte käräjäoikeuden päätöksen)

1. kohta

Yhteisten
alaikäisten lasten
henkilötiedot

Nimi Henkilötunnus

Nimi Henkilötunnus

Nimi Henkilötunnus

Nimi Henkilötunnus

2. kohta

Lasten huolto

Yhteishuolto, jolloin lapset asuvat

isän luona äidin luona

Huolto yksin

isälle äidille

3. kohta

Lasten elatus

Lasten elatus  ______________€ / kk lasta kohden, kunkin kuukauden _______ päivä.

Elatusavun maksaja
__________________________________________________________________

4. kohta

Lasten
tapaamisoikeus

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Muut vaatimukset/
lisätiedot ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


