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Grunnlovsdomstolen har bestemt at likekjønnede par kan adoptere barn sammen.
Dette i samsvar med den gjennomgangen vi har gjort av de juridiske normene som er
påklaget ut fra Grunnloven og internasjonale traktater om menneskerettigheter, som
innbefatter beskyttelsen av barnas beste.
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Dommer JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Paragrafene som er blitt studert:
LOV 1098 AV 2006
(8. november)
Utstedelse av Barne- og ungdomsloven
Paragraf 64
Rettsvirkningene av adopsjon
1. Ved en adopsjon får adoptivbarnet og adoptivforeldrene rettigheter og plikter
som rettmessig mor, far og barn.
2. Det opprettes sivilt slektskap mellom adoptivbarnet og adoptivforeldrene.
Dette slektskapet inkluderer adoptivforeldrenes slektninger.
3. Adoptivbarnet skal bære adoptivforeldrenes etternavn. Når det gjelder barnets
fornavn, kan dette kun endres når barnet er under 3 år gammelt, eller når
dommeren finner gode grunner til endringen.
4. Ved adopsjon, opphøres alt biologisk slektskap mellom adoptivbarnet og dets
biologiske familie. Adoptivbarnet kan likevel ikke gifte seg med nære
biologiske slektninger, i henhold til 9. ledd i paragraf 140 i Sivilretten.
5. Dersom en adoptivsøker er ektefelle eller permanent samboer til den
biologiske mor eller far til adoptivbarnet, blir det ingen rettsvirkninger i forhold
til den siste, fordi det biologiske slektskap beholdes.
Paragraf 66 Om samtykke. Samtykket er den informerte erklæringen, som er gjort
frivillig av den eller de som har foreldremyndigheten over et barn, om å gi barnet i
adopsjon. Dette samtykket må gjøres hos Familieforsvarer. Familieforsvareren skal
informere den det gjelder om alle juridiske og psykososiale konsekvenser dette
innebærer. Samtykket må være sivilt gyldig og i samsvar med grunnloven. For at et
samtykke skal være gyldig må det oppfylle følgende krav:
1. At det er fritt for feil, ikke blir gjort under press eller bedrageri. Samtykket må
ha lovlig årsak og formål.
2. Samtykket skal kun gis etter at personen som gir det, har fått tilstrekkelig
forhåndsinformasjon og rådgivning om de psykososiale og juridiske
konsekvenser av sin avgjørelse.
Samtykket er i samsvar med grunnloven når den som gir det, har fått bred og
tilstrekkelig informasjon og råd, og i tillegg har adgang til å gi det. Å ha adgang
til å gi samtykket, betyr at det må gis minst en måned etter fødselen.

Når det gjelder samtykke til adopsjon, skal det forstås som mangelen på far
eller mor, ikke bare når grunnet dødsfall, men også når den ene eller begge
lider av en mental sykdom eller et alvorlig psykisk avvik som er blitt bekreftet
av det rettsmedisinske instituttet.
Samtykket er ikke gyldig når det gis for ett barn som ikke er født. Det er heller
ikke gyldig når det gis til konkrete adoptanter. Unntak fra denne regelen er når
barnet er i slekt med adoptanten til og med tredje biologiske slektskapsledd
eller andre sivile slektskapsledd eller når den adopterte er barnet til
ektefellen eller den permanente samboeren.
Den eller de som gir sitt samtykke til adopsjon, kan trekke dette tilbake innen
utløpet av første etterfølgende måned.
Ungdommer må få spesialisert psykososial støtte, slik at de kan beholde
barnet sitt, eller at samtykke er gitt frivillig og informert. Samtykke som gis for
et barn som ikke har fylt 18 år, er gyldig når det fyller de kravene som har
hjemmel i denne paragrafen. I slike saker skal de få støtte fra sine foreldre,
andre personer med ansvar for dem eller av statsadvokaten.
Paragraf 68 Krav til adopsjon
Den som kan adoptere må være egnet, være 25 år gammel og minst 15 år
eldre enn den adopterte. Den som kan adoptere må kunne garantere
tilstrekkelig fysisk, mental, moralsk og sosial egnethet til å sikre en adekvat og
stabil familie til den adopterte. Nevnte egnethet kreves også av de som
adopterer sammen. Disse kan adoptere:
1. Enslige
2. Ektepar
3. Permanente samboere som kan bevise at de har bodd sammen i minst 2
år. Om en av samboere har vært gift før, beregnes denne perioden fra
skilsmissedatoen.
4. Barnets nåværende eller tidligere verge, etter at administrasjonen av
barnets økonomi er godkjent.
5. Ektefellen eller den permanente samboeren til barnets biologiske
forelder, dersom de har bodd sammen minst 2 år.
Når det gjelder adopsjon av ektefellens eller permanente samboers
biologiske barn, eller barn innen tredje biologiske slektskapsledd eller
andre sivilt slektskapsledd, gjelder ikke regelen for aldersforskjell mellom
adoptant og adoptivbarn.
PARAGRAF 1. At man har barn fra før er ingen hindring for å kunne
adoptere.
PARAGRAF 2. Om barnet eller ungdommen har formue, skal adopsjonen
gjennomføres med de formaliteter som er påkrevet for verger.
Lov 54 av 1990
(28. desember)

Definisjon av samboerskap og økonomiske forhold mellom permanente
samboere
Paragraf 1
Fra og med gyldighetsdatoen til foreliggende lov og for alle sivile formål,
benevnes som Faktisk samboerskap det samboerskapet som dannes
mellom en mann og en kvinne, som uten å være gift, utgjør et permanent,
unikt og livslangt fellesskap. På samme vis, og for alle sivile formål,
benevnes mannen og kvinnen som danner det faktiske samboerskapet,
som permanente samboere

3. DOM
Det erklæres herved at uttrykkene (med definisjon for hvem kan være
samboere), og med hensyn til barnas beste, i paragrafene 64, 66, og 68 (3. og
5. ledd) i Lov 1098 av 2006 (Barne- og ungdomslov) og en del av paragraf 1 i
Lov 54 av 1990, også skal gjelde for par av samme kjønn, da også de kan
danne en familie.

