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Til de ansvarlige for dommerne i Bergen. 
 
Jeg har tidligere skrevet om dommere som forgriper seg på Grunnloven, ved å krenke selv de mest 
fundamentale menneskeretter. 
 
I dag har det kommet dommer fra Den Europiske Menneskerettsdomstolen(EMD), som inneholder 
grunnleggende holdepunkter for hvordan norske dommere skal forholde seg til Den Europeiske 
Menneskerettskonvensjonen. 
 
Dette er pålegg, og ikke noe den enkelte dommer selv kan velge om hen eller hun vil følge. 
 
For det første, sier EMD i saken mellom Schmidt og Latvia: 
 
"The Court reiterates that the Convention system requires the Contracting States to take the necessary 
steps to ensure the effective enjoyment of the rights guaranteed under Article 6 of the Convention" 
 
Oversatt til norsk: 
 
EMD påpeker at konvensjonssystemet KREVER at de kontraherende stater tar de nødvendige skritt for å 
sikre en effektiv utnyttelse av de rettigheter som garanteres i henhold til artikkel 6 i konvensjonen " 
 
Videre sier EMD i en annen sak, Asatryan v. Armenia : 
 
"(a) General principles 
 
51. The Court reiterates that the key principle governing the application of Article 6 is fairness. The right 
to a fair trial holds so prominent a place in a democratic society that there can be no justification for 
interpreting the guarantees of Article 6 § 1 of the Convention restrictively (see Moreira de Azevedo v. 
Portugal, 23 October 1990, § 66, Series A no. 189; Grega&#269;evi&#263; v. Croatia, no. 58331/09, § 49, 
10 July 2012)." 
 
Altså sier EMD at de minstegarantier som følger av EMK Artikkel 6 er av så fundamental karakter, at det 
aldri vil kunne rettferdiggjøres å innskrenke dem. 
 
Så sier EMD videre: 
 
"52. The concept of a fair hearing implies, inter alia, the right to an adversarial trial which means, in a 
criminal case, that both prosecution and defence must be given the opportunity to have knowledge of 
and comment on the observations filed and the evidence adduced by the other party (see Brandstetter 
v. Austria, 28 August 1991, § 67, Series A no. 211). 
 
In this respect, the Court notes that it is possible that a procedural situation which does not place a party 
at any disadvantage vis-à-vis his or her opponent still represents a violation of the right to adversarial 



proceedings if the party concerned did not have an opportunity to have knowledge of, and comment on, 
all evidence adduced or observations filed, with a view to influencing the court’s decision (see 
Kr&#269;má&#345; and Others v. the Czech Republic, no. 35376/97, §§ 38-46, 3 March 2000 and 
Grega&#269;evi&#263;, cited above, § 50)." 
 
Dette er altså minstegarantier som konvensjonen skal å sikre. 
 
Men , hva er det vi ser dommere i Bergen, her representert ved tingrettsdommerne Brit- Mari Tveit og 
Berit Sangolt gjør? 
 
Jo, Tveit unnlater å kalle meg inn til muntlige forhandlinger i den såkalte "bot- saken", unnlater å ringe 
meg opp selv når hovedforhandling pågår,og unnlater med det, helt bevisst, å gi meg muligheten til å 
konfrontere de bevis som politiet i Bergen fører. Politiet får altså enerett i rettssalen hennes. 
 
Den andre dommeren, Sangolt, foretar et av de mest drastiske inngrep som kan gjøres, nemlig tvangssalg 
av eiendom, uten muntlige forhandlinger, uten noen form for realitetsvurderinger, uten å undersøke om 
mindre inngrep kan gjennomføres, og uten mulighet for å kunne imøtegå motpartens argumentasjon og 
bevis. 
 
Med tanke på hva der heter i Grunnlovens § 92, er dette Grunnlovsabotasje av verste sort, og det må få 
konsekvenser for de som utfører den. 
 
Jeg kan mine menneskeretter, men hva med alle de som ikke kan dem? 
 
Hva gjør de når dommere som Tveit og Sangolt forgriper seg mot deres menneskeretter? 
 
Liv går tapt som følge av det offentliges brudd på menneskerettene. 
 
Vi må få en slutt på at alle de liv som blir ødelagt, som følge av de offentlige ansattes krenkelser på 
menneskerettene! 
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