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Dommerforsikringer
Domstolloven § 60 stiller krav om at alle dommere, både faste og midlertidige, skal avgi
skriftlig forsikring. I de alminnelige domstoler vil dette gjelde embetsdommere, konstituerte
dommere, ekstraordinære dommere og dommerfullmektiger. Forsikringer for
embetsdommere og konstituerte dommere er nå tilgjengelig på dette nettstedet.

Vis alle domstoler

Forsikringen lyder i dag slik:( Kongelig resolusjon av 10. juni 1927)
“Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter som dommer – at jeg vil handle
og dømme således som jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken av
hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og
rettferdighet.”
I mange tilfeller mottar vi dommerforsikring som vedlegg til arbeidsavtale. Etter
arkivforskriften § 3-4 skal dokument som mottas på papir ved mottak påføres et stempel som
identifiserer dokumentet. Forskriften inneholder ikke noe krav om at alle sidene i et
dokument skal stemples. Stempel på førstesiden av et dokument, eventuelt følgeskrivet, er
vanlig praksis og tilfredsstiller de krav som er satt i arkivforskriften.
I motsetning til embetsdommere har dommerfullmektiger et tidsbegrenset arbeidsforhold, og
arbeider i snitt 15 måneder i domstolen. Med bakgrunn i den stadige utskiftingen av
dommerfullmektiger rundt om i domstolene vil disse forsikringene av ressurshensyn ikke
legges ut på nettet, men det kan gis innsyn ved forespørsel.
Skriftlige forsikringer for dommere i forliksrådet oppbevares hos Fylkesmannen.
Meddommere og skjønnsmenn skal ikke avlegge skriftlig forsikring.
Dommere skal også avgi embetsed. Denne oppbevares ved statsministerens kontor.
DA overtok det administrative ansvaret for domstolene fra 1. november 2002. Før dette
tidspunktet lå ansvaret hos Justisdepartementet, dette inkluderte også oppbevaring av
dommerforsikringer. Justisdepartementet delegerte ansvaret for oppbevaring av forsikringer
til fylkesmennene. For dommere som ble oppnevnt i perioden forut for 2002 foreligger det i
dag ikke et komplett samlet arkiv over avlagte dommerforsikringer. Det har ikke latt seg gjøre
å finne igjen alle dommerforsikringer fra tiden før DA fikk ansvaret, og noen dommere som
man ikke har funnet forsikringer til, har derfor signert nye forsikringer. til erstatning for
forsikringer som det ikke har vært mulig å spore opp. Det betyr at enkelte forsikringer kan
være datert etter at dommeren faktisk tiltrådte. Dette betyr altså kun at man ikke har funnet
tidligere avgitte forsikringer for disse dommerne.
Det tas forbehold om at det vil ta noen arbeidsdager før nylig avgitte forsikringer kommer inn
i registeret.
Finn den enkeltes dommerforsikring her. (siden er under utvikling)
Kongelig resolusjon om tilsetting av embets- og tjenestemann finner du her.
Siden ble sist oppdatert: 08.03.2012, kl. 08:03
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