
 

 

 

 

 

Annexure “G” 



TILSYNSUTV ALGET
FOR DOMMERE

Likelydende brev til:

Ms Lara Johnstone
Amicus Curiae
16 Taaibos Ave

Heatherpark
George 6529
South Africa

imcswan@mweb.co.za
og
Tingrettsdommer Nina Opsahl
Oslo tingrett
Pb. 8023 Dep.
0030 OSLO
Deres ref: Var ref:

201200622-6/228- TV

Juridisk saksbehandler: Espen Eiken

Dato:

23.10.2012

SAK 71/12: KLAGE PA TINGRETTSDOMMER NINA OPSAHL VED OSLO
TINGRETT. UNDERRETNING OM VEDTAK.

Vedlagt oversendes vedtak i sak 71/12 fattet av Tilsynsutvalget for dommere den 23.
oktober 2012.

Tilsynsutvalgets vedtak kan ikke paklages etter forvaltningslovens regler. Partene i saken
kan bringe utvalgets vedtak inn for domstolen ved s0ksmal S0ksmalsfristen er to maneder
etter at partene ble underrettet om vedtaket. Det vises mermere til domstolloven § 239.

Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3.

Kopi av dette vedtak sendes domstolleder ved Oslo tingrett til orientering.

Med hilsen

Sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere

Wenche Venas

(Sign.)
Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonens saksbehandlingssystem og
har derfor ingen signatur.

Sekretariatet for
Tilsynsutvalget
for dommere

Postadresse Besllksadresse Telefon Te!efaks E-post
Domstoladministrasjonen Dronningensgt. 2 73 567000 73 56 70 01 tilsynsutvalget@domstol.no
Postboks 5678 Sluppen
7485 Trondheim



TILSYNSUTV ALGET

FOR DOMMERE

Tilsynsutvalget for dommere har den 23. oktober 2012 truffet vedtak i

Sak nr:

Saken gjelder:

Utvalgsmedlem:

Offentlighet:

Vedtak:

71/12 (arkivnr: 201200622-5)

Klage fra Lara Johnstone pa tingrettsdommer Nina Opsahl
ved Oslo tingrett

Bj0m HUbert Senum (vara), etter fullmakt

Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3.

Det er ikke grunnlag for disiplin~rti1tak mot
tingrettsdommer Nina Opsahl. Klagen er apenbart
ubegrunnet.

Sekretariatet for
TiisynsutvaJget
for dommere

Postadresse Beseksadresse TeJefon Telefaks E-post
Domstoladministrasjonen Dronningensgt.2 73567000 73567001 tilsynsutvalget@domstol.no
Postboks 5678 Sluppen
7485 Trondheim
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Innledning:

Lara Johnstone har den 6. juni 2012 inngitt klage pa tingrettsdommer Nina Opsahl ved
Oslo tingrett. Klager er bosatt iSm-Afrika, og klagen er skrevet pa engelsk.

Tilsynsutvalget for dommere har i medhold av domstolloven § 238 sjette ledd delegert til
utvalgets leder, nestleder og advokatmedlem a avgj0re klager som er apenbart ubegrunnet.
Klagen behandles etter dette av utvalgets vara-advokatmedlem i henhold til nevnte
fullmakt.

Tilsynsutvalget for dommere ser slik pa saken:

Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinrertiltak dersom en dommer
forsettlig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medf0rer, eller for 0vrig opptrer i
strid med god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 fmste ledd.

Klagen er omfangsrik og knytter seg ti122. juli-saken, som ble avviklet ved Oslo tingrett
varen og sommer en 2012. Klager har for 0vrig ikke vrert en aktm i rettssaken eller pa
annen mate vrert direkte involvert i saken. Det er derfor tvilsomt om klager overhodet har
klagerett. Etter utvalgets mening gir klagen f0rst og fremst uttrykk for klagers generelle
synspunkter pa det norske rettssystemet og det norske politiske systemet. Det fremgar av
klagedokumentene at Johnstone representerer en politisk-kulturell bevegelse (Radical
Honoursty EcoFeminist). Det er ingen holdepunkter i klagen for a si at tingrettsdommer
Nina Opsahl har opptrMt i strid med god dommerskikk.

Klagen fremstar etter dette som apenbart ubegrunnet.

Det fattes f0lgende

vedtak:

Det er ikke grunnlag for disiplinrertiltak mot tingrettsdommer Nina Opsahl. Klagen er
apenbart ubegrunnet.

Bj0ffi HUbert Senum



TILSYNSUTV ALGET
FOR DOMMERE

Likelydende brev til:

Ms Lara Johnstone
Amicus Curiae
16 Taaibos Ave

Heatherpark
George 6529
South Africa

imcswan@mweb.co.za

Tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen
Oslo tingrett
Postboks 8023 Dep.
0030 OSLO

Deres ref: Var ref:
201200623-6/228- TU

Juridisk saksbehandler: Espen Eiken

Data:
23.10.2012

SAK 72/12: KLAGE PA TINGRETTSDOMMER WENCHE ELISABETH
ARNTZEN VED OSLO TINGRETT. UNDERRETNING OM VEDT AK.

Vedlagt oversendes vedtak i sak 72/12 fattet i Tilsynsutvalgets m0te den 23. oktober 2012.

Tilsynsutvalgets vedtak kan ikke paklages etter forvaltningslovens regler. Partene i saken
kan bringe utvalgets vedtak inn for domstolen ved s0ksmal. S0ksmalsfristen er to maneder
etter at partene ble underrettet om vedtaket. Det vises n<:ermeretil domstolloven § 239.

Vedtaket er offentlig, j f. offentleglova § 3.

Kopi av dette vedtak sendes domstolleder ved Oslo tingrett til orientering.

Med hilsen

Sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere

Wenche Venas

(Sign.)
Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonens saksbehandlingssystem og
har derfor ingen signatur.

Sekretariatet for
Tilsynsutvalget
for dam mere

Pastadresse Besoksadresse Telefon Telefaks E-past
Damstaladministrasjonen Dronningensgt.2 73 567000 73567001 tilsynsutvalget@domstol.no
Postbaks 5678 Sluppen
7485 Trondheim



TILSYNSUTV ALGET

FOR DOMMERE

Tilsynsutvalget for dommere har den 23. oktober 2012 truffet vedtak i

Sak nr:

Saken gjelder:

Utvalgsmedlem:

Offentlighet:

Vedtak:

72/12 (arkivnr: 201200623-5)

Klage fra Lara Johnstone pa tingrettsdommer Wenche
Elisabeth Arntzen ved Oslo tingrett

Bj0rn HUbert Senum (vara), etter fullmakt

Vedtaket er offentlig, j f. offentleglova § 3.

Det er ikke grunnlag for disiplinrertiltak mot
tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen. Klagen er
apenbart ubegrunnet.

Sekretariatet for

Tilsynsutvalget
for dommere

Postadresse Beseksadresse Telefon Telefaks E-post
Domstoladministrasjonen Dronningensgt.2 73567000 73 567001 tilsynsutvalget@domstol.no
Postboks 5678 Sluppen
7485 Trondheim
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Innledning:

Lara Johnstone har den 6. juni 2012 inngitt klage pa tingrettsdommer Wenche Elisabeth
Arntzen ved Oslo tingrett. Klager er bosatt i S0r-Afrika, og klagen er skrevet pa engelsk.

Tilsynsutvalget for dommere har i medhold av domstolloven § 238 sjette ledd delegert til
utvalgets leder, nestleder og advokatmedlem a avgj0re klager som er apenbart ubegrunnet.
Klagen behandles etter dette av utvalgets vara-advokatmedlem i henhold til nevnte
fullmakt.

Tilsynsutvalget for dommere ser slik pa saken:

Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplineertiltak dersom en dommer
forsettlig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medf0rer, eller for 0vrig opptrer i
strid med god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 f0fste ledd.

Klagen er omfangsrik og knytter seg til 22. juli-saken, som ble avviklet ved Oslo tingrett
varen og sommeren 2012. Klager har for 0vrig ikke veert en akt0r i rettssaken eller pa
annen mate veert direkte involvert i saken. Det er derfor tvilsomt om klager overhodet har
klagerett. Etter utvalgets mening gir klagen f0rst og fremst uttrykk for klagers generelle
synspunkter pa det norske rettssystemet og det norske politiske systemet. Det fremgar av
klagedokumentene at Johnstone representerer en politisk-kulturell bevegelse (Radical
Honoursty EcoFeminist). Det er ingen holdepunkter i klagen for a si at tingrettsdommer
Wenche Elisabeth Arntzen har opptradt i strid med god dommerskikk.

Klagen fremstar etter dette som apenbart ubegrunnet.

Det fattes f01gende

vedtak:

Det er ikke grunnlag for disiplineertiltak mot tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen.
Klagen er apenbart ubegrunnet.

Bj0rn HUbert Senum



TILSYNSUTV ALGET
FOR DOMMERE

Likelydende brev til:

Ms Lara Johnstone
Amicus Curiae
16 Taaibos Ave

Heatherpark
George 6529
South Africa

og
H0yesterettsjustitiarius Tore Schei
N orges H0yesterett
Pb 8016 Dep.
0030 OSLO
Deres ref: Var ref:

201200624-7/228- TU

Juridisk saksbehandler: Espen Eiken

Dato:

23.10.2012

SAK 73/12: KLAGE PA H0YESTERETTSJUSTITIARIUS TORE SCHEI VED
H0YESTERETT. UNDERRETNING OM VEDTAK.

Vedlagt oversendes vedtak i sak 73/12 fattet av Tilsynsutvalget for dommere den 23.
oktober 2012.

Tilsynsutvalgets vedtak kan ikke paklages etter forvaltningslovens regler. Partene i saken
kan bringe utvalgets vedtak inn for domstolen ved s0ksmal. S0ksmalsfristen er to maneder
etter at partene ble underrettet om vedtaket. Det vises nrermere til domstolloven § 239.

Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3.

Med hilsen

Sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere

Wenche Venas

(Sign.)
Dette brevet er godlgent elektronisk i Domstoladministrasjonens saksbehandlingssystem og
har derfor ingen signatur.

Sekretariatet for

Tilsynsutvalget
for dommere

Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks E-post
Domstoladministrasjonen Dronningensgt. 2 73 56 70 00 73 56 70 0 I tilsynsutvalget@domstol.no
Postboks 5678 Sluppen
7485 Trondheim



TILSYNSUTV ALGET

FOR DOMMERE

Tilsynsutvalget for dommere har den 23. oktober 2012 truffet vedtak i

Sak nr:

Saken gjelder:

Utvalgsmedlem:

Offentlighet:

Vedtak:

73/12 (arkivnr: 201200624-6)

Klage fra Lara Johnstone pa h0yesterettsjustitiarius Tore
Schei

Bj0m HUbert Senum (vara), etter fullmakt

Vedtaket er offentlig, j f. offentleglova § 3.

Det er ikke grunnlag for disiplin~rtiltak mot
h0yesterettsjustitiarius Tore Schei. Klagen er apenbart
ubegrunnet.

Sekretariatet for
Tilsynsutvalget
for dommere

Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks E-post
Domstoladministrasjonen Dronningensgt.2 73567000 73567001 tilsynsutvalget@domstol.no
Postboks 5678 Sluppen
7485 Trondheim
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Innledning:

Lara Johnstone har den 6. juni 2012 inngitt klage pa h0yesterettsjustitiarius Tore Schei.

Klager er bosatt i S0r-Afrika, og klagen er skrevet pa engelsk.

Tilsynsutvalget for dommere har i medhold av domstolloven § 238 sjette ledd delegert til
utvalgets leder, nestleder og advokatmedlem a avgj0re klager som er apenbart ubegrunnet.
Klagen behandles etter dette av utvalgets vara-advokatmedlem i henhold til nevnte
fullmakt.

Tilsynsutvalget for dommere ser slik pa saken:

Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplimertiltak dersom en dommer
forsett1ig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medf0rer, eller for 0vrig opptrer i
strid med god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 f0rste ledd.

Klagen er omfangsrik og knytter seg til 22. juli-saken, som ble avviklet ved Oslo tingrett
varen og sommer en 2012. Klager har for 0vrig ikke V(ert en akt0f i rettssaken eller pa
annen mate V(ert direkte involvert i saken. Det er derfor tvilsomt om klager overhodet har

klagerett. Etter utvalgets mening gir klagen f0fst og fremst uttrykk for klagers generelle
synspunkter pa det norske rettssystemet og det norske politiske systemet. Det fremgar av
k1agedokumentene at Johnstone representerer en politisk-kulturell bevegelse (Radical
Honoursty EcoFeminist). Det er ingen holdepunkter i klagen for a si at

h0yesterettsjustitiarius Tore Schei har opptradt i strid med god dommerskikk.

Klagen fremstar etter dette som apenbart ubegrunnet.

Det fattes f0lgende

vedtak:

Det er ikke grunnlag for disiplin(ertiltak mot h0yesterettsjustitiarius Tore Schei. Klagen er
apenbart ubegrunnet.

Bj0ffi Hilbert Senum


