MAKTFORDELINGSPRINSIPPET i praksis. Trondrud var blitt dømt av en "politimann", og Stortinget ble bedt om å se
nærmere på problemet med at norske domstoler besettes med personer som sitter på utøvende myndighet. Når
domstolene ikke reagerer, altså når domstolene tillater dette ulovlige opplegget, kan altså de andre maktorganene ikke
gjøre noe med det. Anundsens tanker som har kommet til syne i dette brevet, bekrefter enten at Anundsen ikke vet hva
han driver med, eller at maktfordelingsprinsippet ikke virker, eller begge deler.
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I følge Anundsen, som i dag er blitt plassert som
justisminister, kan domstolene tillate seg å gjøre
hva som helst, uten å risikere at noen andre skulle
blande seg inn. Illevarslende.
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Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til Deres brev av 14. november 201 1.
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Komiteen vil vise til at domstolene er gitt en uavhengig stilling etter Grunnloven.
Dette innebærer at verken Stortinget eller dets eksterne kontrolloïganer kan gripe
inn i domstolenes dsmmende virksomhet. Avgjarelser truffet av en domstol kan
bare angripes med de midler prosesslovgivningen gir anvisning på, herunder anke
og gjenopptakelse. Stortinget kan derfor ikke behandle klager over domstolenes
-virksomhet d e r klager over-krhold-som domstolenehar tatt stilling til.

PA denne bakgrunn må komiteen dessverre meddele at den ikke finner grunnlag
for å gå inn i de forholdene De tar opp i brevet.
Komiteen vil for mrig vise til at Tilsynsutvalget for dommere er en klage- og
disiplinærordning for dommere i tingrettene, lagmannsrettene og H~yesterett,
samt jordskifterettene og j ordskifteoverrettene.
Anundsen, som påberoper seg å ha
studert juss, må jo være idiot som
tror at vi er så tilbakestående at vi
tror på han. Spørsmålet er: Hva gjør
man når domstolene dømmer i strid
med lov? Da må noen gripe inn!
Dette problemet vil han ikke bidra til
å løse.
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