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Arne Trondrud
3660 Rardberg

MAKTFORDELINGSPRINSIPPET i praksis. Trondrud var blitt dømt av en "politimann",
og justisdepartementet 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.
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Forliksrådsmedlem med begrenset politimyndighet

Vi viser tii deres henvendelse til Justisdepartementet ved Knut Storberget av 29. august
2011 om en sak som har vært behandlet i forliksrådet og i de alminnelige domstolene,
Henvendelsen er overfmt til departementets sivilavdeling, som med dette besvarer den
på vegne av departementet.
Verken justisministeren eller Justisdepartementet har myndighet tii il gA inn i
enkeltsaker som har varrt behandlet i domstolene, fordi domstolene etter grunnloven er
helt uavhengige i sin behandling av enkeltsaker. Avgjerrelser £ra domstolene kan bare
angripes med rettsmidler etter rettergangslovene, det vil si anke eller begjaering om
gjenapriing. Dette gjelder egså eveiituelle saksbehandfingsfed, scxn en pistand om at
retten eller forliksriidet ikke var lovlig sammensatl.
For ~ v r i ger det kommunestyret som har ansvaret for gjennomf0iingen av valg av
forliksrådsmedlemmer. Fylkesmaiinen har ansvaret for godkjenning av valget og for
tilsyn med forliksrådets virksomhet.

Vi har dokumentert at det ikke nytter å benytte rettsmidler
mot denne gjengen og dens handlinger. Spørsmålet blir da:
Hva gjør man når domstolene dømmer i strid med lov, og
ikke selv er villig til å rette opp i egne lovbrudd? Da må noen
gripe inn! Dette problemet ønsker ikke noen av
statsmaktene å løse.
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