
Artikkelen kommer snart i giske-avisen.no. Siden de eller deres ansatte som mottar denne email er nevnt i artikkelen vedlagt, inviteres du
herved til samtidig imøtegåelse i henhold til pressens etiske regler, før artikkel publiseres på giske-avisen.no. Du kan selvfølgelig ikke innfluere
på dens publisering, men du kan si om der er noen faktafeil etter ditt syn, eventuelt ukorrekte påstander. Hører vi ingenting, antar vi alt er i
orden, at påstandene stemmer. Vi skal avsløre hvordan de interne juridiske kollegialiteter fungerer, helt på tvers av "ankeinstanser".

Domstoladministrasjonen varsles også herved om følgende klientell som har skapt enorm forrakt for domstolen som en institusjon, og vi akter
å skrive om det. Bibelen sier det kommer en tid hvor urett og urettskaperne skal avsløres (Luk. 8:17). Det synest oss at tiden er nå, deres
"løgnguder har ført dem vil", ref. Amos 2:4. Dommere elsker løgnene, hater sannheten, skal vi dokumentere. Vi vil bevise at Bibelen er den
fremste og første lovbok alle BØR forholde seg til, eller ta skammen og straffen. Anse dette som en smakebit, for denne artikkels tema skal

videre bli til en bok etter hvert, idet forfatter opplyser han ønsker å bevise at de som karrer seg til landets høyeste embeter, har aldri rett og
rettferdighet for øye, de har kanskje rett og slett måttet vie seg til det motsatte for å få embetene (?)... begrunnet her;

Justismord: Grunnen til at norske domstoler vanligvis er til fordel for løgnen og uretten
https://www.riksavisen.no/justismord-grunnen-til-at-norske-domstoler-vanligvis-er-til-fordel-for-lognen-og-uretten/

Til: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.
CC/BCC : Sven Urke. Domstoladm. Asbjørn Rogne, Jordskifterettsleiar, M&R Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset, ++.

Persongalleri artikkelen omhandler;

Dommere: Mats Indrefjord Høllesli , Knut Anders Oskarsson, Kjetil Gjøen, Bjørn Inge Rørstad, Anne Kari Melbø, Michael Reiertsen. Fanny
Platou Amble og Ola Dahl.
Advokater: Josef Hildre, Ingvar Harald Seth, Bjørn Kristian Hove,
Andre: Statsadvokat Kjell-Otto Lilleberget, jurist Susanne Fostvedt, Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein

De er alle veid og funnet for lett etter kristen standard, men de fullt og helt fremstår som ekstremt dyktig etter en annen standard. Artikkelen
legger ut hvordan Bibelhistorien viser at advokat og "lovkyndige" har alltid vært et stort problem for sømmelige og skikkelige mennesker, ved
sin hang til løgn og uærlighet tolker de ikke bare moseloven på hodet (talmudisme).

Jarle Johansen har skrevet sitt "juleevangelium" som gave til norges juridiske miljø, av rettslige og utenomrettslige erfaringer han har samlet
seg i året som gikk, og vi i giske-avisen.no vil re-publisere den om en uke. Vi mener at alle disse personer nevnt har oppført seg på en måte

som har satt hele juriststanden beviselig i vanry, og bragt norges rettsvesen til randen av "åndelig konkurs" med enorm forrakt for
domstolene, med små og store justismord hver dag som følge av at løgnene settes så stor pris på av disse, - at de ikke engang trenger
beviser for løgnene, løgnene går rett gjennom - uten dokumentasjon. Dommere som synser og mener noe stupid for å rettferdiggjøre
dommens konklusjon, ofrene for løgnene må ta arbeidet å MOTBEVISE løgnene, slik har de råtne kasus i domstolene invertert standard
tradisjonell rettspraksis.

Jarle Johansen uttaler; "I marinen var jeg på minelegger, og det synest meg at det juridiske miljø i Norge skal gå på en god del av de miner
som er lagt for dem nå, 33 skjær i sjøen for deres aktiviteter, Vi hadde et instrument, IFF. 'Identify Friend or Foe', I denne sammenheng er
instrumentet hvem vi kan observere elsker løgnene og hater sannheten; Baneheia, Tengs, Orderud kommer opp, Lavangen blir en stor en. Jeg

må si jeg koser meg. De hovmodige og prektige skal tas ned sier Bibelen; "De vise blir til skamme, de blir forferdet, og ulykken rammer dem.
Se, Herrens ord har de forkastet; hvor skulde de da ha visdom fra?" - Jeremias 8:9, ref. 1 Korintierne 1:27. I Lavangen likvideringen av en
person av politiet, skal vi se hvordan kollegialitet og korpsånd virker. "

Boken vil ta opp et bredt utvalg av menneskers erfaringer med personer som beviselig er korrupte i sine embeter, ikke bare Jarle Johansen
sine saker som i artikkelen sier han til Giske-avisen, men skal tegne det bildet at det knapt er noen unntak. Hvilken "unntak" har ryddet opp i
hans matrikuleringssak da, spørres det retorisk ? (stupide rettferdigjørelser av kolleger er alt de får i "ankeinstanser" sies det, jfr. 2 Kongebok
17:15).

I disse saker skal det åpenbare seg hvordan juridisk kollegialitet og korpsånd i dommerstanden og samfunnet forøvrig virker. Jurister trenger
ikke mose sin motparts advokat og påpeke løgnene deres, fordi advokater får samme penger om de gjør det eller lar være, derfor velger de
vennskapene og kollegialiteten, mens deres klienter loppes uten å være obs på dette forhold. Der er ingen "ankeinstanser". Der er bare

forskjellige instanser hvor de robber borgerne for penger til sitt miljøs jurist felleskap og gjensidige profitable underhold ("du klør meg på
ryggen denne gang, så klør jeg deg neste gang i vår stollek"). For hvert eneste "ankenivå" vikler juristene seg inn i nye løgner, for å
rettferdiggjøre de første løgnene fremlagt til hverandres kollegiale beskyttelse.
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Juristløftet. ”Aldrig vidende at ville vige fra ret og retfærdighet, mindre raade nogen til ufornødne trætter eller i anden maade med raad eller
daad befordre nogen uretvis sag eller idræt”. Johansen har fått email fra dem og fått det inntrykk fra UiO at dette er bare en formalitet. Det
har ingen praktiske konsekvenser å bryte det, er opplyst fra Eirik Haakstad, Assisterende fakultetsdirektør, Det juridiske fakultet UiO.

Vi henviser videre til at det strider mot Statens Etiske retningslinjer, OG domstolloven.

Forord. " rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet ", "Retningslinjene skal gjelde generelt for hele statstjenesten, noe
som innebærer at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse retningslinjene."

3.2 "Statsansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, "

4.1 Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/etiske-retningslinjer-for-statstjenesten/id88164/?ch=5

5.1 Faglig uavhengighet. Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at statsansatte skal legge sine faglige kunnskaper og sitt faglige skjønn
til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen.

Etterord: "Statsansatte skal vurdere alle relevante hensyn, behandle like tilfeller likt, ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn og
ikke fatte urimelige beslutninger."

https://www.regjeringen.no/contentassets/6febadef60054700aadd61535e979198/no/pdfs/etiske_retningslinjer_rev_2017.pdf

Ingen konsekvenser der heller.

OG det strider mot advokaters og dommeres etiske regler.... ikke konsekvenser der heller. Johansen har klaget inn 6 personer sier han, alle
frikjent av sine kolleger. Bare en vits hele opplegget.. :)

Med all uretten, løgn og bedrag som foregår i norsk justisvesen for tiden vil vi som en kristen lokalavis gi den bibelske forklaring på forholdene
at uretten, løgnene og justismordene i små og store saker vinner frem i norsk domstol og justisvesen og forvaltning fremfor sannhet, ærlighet,
sømmelighet og dannelse. Det synest fraværende i mange saker senest, og vi vil gjerne ta opp de forhold, og søke å forklare de begredelige
rettslige forholdene borgerne må finne seg i å leve under.

Justismord: Grunnen til at norske domstoler vanligvis er til fordel for løgnen og uretten
https://www.riksavisen.no/justismord-grunnen-til-at-norske-domstoler-vanligvis-er-til-fordel-for-lognen-og-uretten/

Siden deres folk er nevnt, har vi herved gleden av å tilkjennegi at vi i tråd med pressens etiske regler vil gi åpning for deres tilsvar på de
forsåvidt "spesntige" påstandene i artikkel, før vi selv offentliggjør den om 1 uke.

Hører vi fra dere om det er noe dere finner går over streken.

Med det ønsker vi alle en hjertelig god jul, med Guds fred i heimen som skjenkes alle som vier seg til sannhet og rettferdighet. Når en gjør og
vil sannheten og rettferden og har gjort sitt beste for å stille seg på den siden av eksistensen, så vil en aldri måtte slite med ufred og uro i
sjelen, for å bli avslørt for å være agent for det motsatte. Garantert.

Mvh. Redaksjonen

Giske-avisen.no
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