
Avakrift av 
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Jnr.7849-40 c. 

Herr fylke3mannen i 

101247 

Fra Den Norske Dommerforenings styre har 
departementet mottatt en skrivelse av 30 oktober sis~leden 
angående en henvendelse som et medlem'av foreningen har fått 
om å melde seg inn i Nasjonal Samling.Styret har meddelt se
nere at departememtet,at skrivelsen er sendt samtlige for
eningens medlemmer. til orientering.r skri vels.en anforer styre 
at det hverken vil tilråde eller fraråde noen dommer å foreta 
innmeldelse i Nasjonal Samling,men vil fremholde,at dette må 
være helt frivillig sak for den enkelte. 

Under sin fremhevcn av den betydning dom
merens uavhengighet har for hele folkets rettsliv har styret 
i skrivelsen også påberopt den dommered eller forsikring som 
hver enkelt dommer har avlagt.Samtidig har det fra en dommer, 
30m har onsket å melde seg inn i Nasjonal Samling vært reist 
sporsmål om dOnIDlereden hindrer ham i dettc,og om denne vil 
l::unne tenkes å komme i strid med det lofte ethvert medlem av 
Nasjonal Samling må avgi om " ubrytelig troskap og lojalitet 
mot N.S.-bevec;elsen,dens ide og dens forer." 

I anledning herav har den kon3tituerte stats 
råd for Justisdepartementet mottatt folgende brev av 2l.no
vember fra H.S.forer: 
" Ang.doI!ID.ereden. 

Som svar på Deres brev av 7 ds.skal jeg frem 
holde som min oppfatning at de forpliktelser en dommer påtar 
seg ved sin dommered,ikke på noen måte kommer i strid med de 
forpliktelser han måtte å ha påtatt seg som medlem o..v N.S. 
Kamporganisasjon. 

, Tvertimot er det ethvert O'.K.medlems plikt 
overalt å hevde sEl,nnhet,rett og rettferdighet i tedrelandet~ 
og folkets interesse.Ikke minst stillC3 disse krav til den 
K.O.~mann som bekler et dommerembete. 

Forsikringen som dommer skulde derfor ikke 
avholde noen fra å melde seg inn i N.s.ogå soke opptagelse 
i K.O.Tvertimot. 

Heil og Sæl. Q.uisling ll
• ' 

Forsåvidt det har vært antydet at medlems
skap i N.s.på grunn av dette lofte skulde stride mot ~trat
telovens 330,1 ste ledd,3kal man videre meddele,~t N.S.Forer 
28 november 1940 har avgitt den uttalelse at 

"Den lydighetsplikt som medlemmer Av Na5jo
nal Samling har i sitt lotte selvsagt ikke gjelder befalinger 
som går ut på rettsstridig adferd." 

Departementet har funnet det riktig å gjore 
dommerne kjent med dis5euttalelser,for at dommerne som måtte 
onske å slutte seg til N.S.ikke skal la seg hindre i dette av 
misforståelse med hensJ~ til det lotte en slik tilslutning vi 
kreve av dom. 

Denne rundskrivelse bes sendt s~tligo 
do:r:rrnere innen herr fylkesmannens distrikt. 

Oslo,den 3.dosember 1940. 
For Jusstisstatsråden: 

Platou (sign.) 

To:o.rius Nygo.o..rd. (sign.) 
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