
ADVOKAT- NYTT.

Oslo august 1943.

Quisling harden 14. ds. utferdiget en "midlertidig lov om til
tak til oppretthoidelse av 1'0 og orden i krigstid". De bebivenheter
som danner bakgrunnen for lovens utferdigelse vil vrorc kjent.

Det trenger 1ngen ruermere pavisning hvilken blanding av politisk
og juridisk galskap loven utgj0r:. Ut fra de1; faktiske grunnlag at vi
er i krig med yare allierte og at var.e fiender er yare forbundsfeller
skal den m11itrere straffelovs krigsartikler handheves po. en mate som
intet harmed civilisert rettspleie a gj0re.

For oss praktiserende jurister raiser situasjonen det sp0rsmal
.om vi b0r motta oppnevnelse og avgi m0te 'som forsvarere ved de i
loven omhandlede "srerdomstoler". Det kunde vrere tale om a nekte
dette ut fra den betraktning at saksbehandlingen er det ~ene spillfek
teri, her foreligger i virkelibheten kun brutalt maktovergrep, og at
vi derfor som advokater ikke ved a m0te og .prosedere b0r kunne sies a
J".i anerkjent disse insti tusjoner som domstoler·. Vi mener imidlertid
I.d; denne betraktning ikke b0r vrere avgj0rende. De landsmeml som blir
Gtilt for disse srerdomstoler er i livsfare, og vi b0r yde d~m all den
Gt0tte oJ hjelp som enhvcr av oss matte vere i stand til. A prote
stere mot s@rdomstolens lovmessighet og behandlings!1ate er neppe.
fornalstjenlig.

Som bekjent er politifullmektig Gunnar Eilifsen, Oslo d0mt av
en "politistrafferett" og henrettet i hellhold til Quislings nye loy.
Handlin;:::en kan utelukkende karakteri:JOres sam rnaI'd. Det. er kjent at
h0iesterettsdoill,er Reichborn-Kjennel~,d val' medlem av retten. At .der
saledes nu sitter en morder i h0iesterett brinGer oss til pany a omtale
va1't fortold til denne d6mstol. I vart cirkulrere av januar 1943 blev
det innsk;ierpet at ingen god a.dvokat elJ.er sakforer matte ha forbin
delse med den nuvrerende h0iesterett utover det absolutt n0dvendige.
Det er n11 mere enn noensinne grunn til a holde fast herved. Vi minner
i denne forbindelse am Provisorisk anordning av 29. juli 1941 om gjen
opptagelse os revisjon av judicielle og administrative Bvgj0relser og
forvaltningsrnessige dekreter truffet i Norge under den tyske okkUJ:ia
sjon, hvie tekst vi cjentar nedenfor. ~fter bestemmelsene i denne an
ordning skulde det i civile saker vre1'e upakrevet a anke til elle:::- av
gi m0te 1 h0iesterett, medmindre det foreligger spesielle omstendig
heter, sasom at fullbyrdelse av dom i saken vilde f0re til at uoppret
telig tap for parten.

0verstbefalende for Wehrmacht i Norge, generaloberst.Falken
horst, synes ikke a dele QUislinGs nu lovfestede oppfatning.at torge
e1' Tysklands forbundsfelle. Han mener at ~yskland er i krig med
,'.'o1'be og har derfor - samme dag sqm lNisling publiserte sin loY - be
atemt at de norske offiserer skal vrere tyske krigsfanger.

Denne forholdsregel har rammet adskillige advokater og sakf0rere.
G'ans!(€ visst synes det som om flere av disse atter viI bli 10s1att,

.'uen i'~ke aIle.
Vi gj0r yAre kolleger oppmerksom pa at det kah bli ti0dvendig,a

yde stette, bAde sam direkte 0konomisk bistand til de fallGnes par0ren
de oS hjelp til a holde den fangnes virksomhet i gang. lIjelpen b0r
o1'ganiseres lokalteller distriktsvis, 0;:'. vi haper at del' overalt viI
finnes kolleger sam tar sig av denne 'jak. Vl,r stand ma ikke svikte
p.er.

Justisdepartementet har ved utferdigelsen av autorisasjon som
sakf0rer- eller advokatfullmektig i den senere tid knyttet den tilf0i:"
else til autorisasionen at vedko~ende fullmektig hermeu er a betrakte
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som medlem av Norges Advokatfvr~und; Som'f01ge herav ma inntil videl
ingen s0ke autorisasjon som sakforer- eller advokatfullmektig.

Provisorisk Anordnj.!:)g. av 29. juli 1941 om gjenopptagelse oS 1'e'-i
sjon av jUdicielle og administrative avgjor~lser or forvaltningsmesslge
dekreter truffet i Norge under den tyske okkupasjon.

§ l,

" Dommer, kjennelser 06 skjonn som kan v~re gjenstand for gjen
opptagelse etter reglene i Straffeprocessloven av 1~ juli 1887 eller :
tvistemalaloven av 13. august 1915 og somer avsagt under den tyske
Okkupasjon, skal nar Norge i::;jen er fritt, ogs1\. kunne gjenopptas i
f01gende tilfelle1': ' , " ,
(a) De1'som avgj01'elsen er truffetav dommere, lagrettemenn eller doms-

menn som under okkupasjonen hal' vrert medlem av,Nasjonal Samling.
(b) Dersom en part pa grunn av k1'igen elle1' den tyske okkupasjon av

Norge hal' vrert avskaret fra a avgi I:10te eller a fremskaffe opp
lysnin,ge1' og det e1' grunn til a anta at dette tar vrert av b'etyd-
ning'for avgjorelsen. '

(c) Derson 1'ettergangsreiSler elle1' materiellrettslige bestermnelser
gitt under okkupasjonen i strid med Haagkonvensjonen av 18. okto
bel' 1907 er lagt til grunn ved sakens behandling ogdet er grunn
til a anta at dette hal' vrert av betydning for avgj0relsen.

(d) Dersom det er grunn til 2 anta at de grunnlovsstridige forhold
som den tyske oklrupasjon hal' skapt i Norge for viiI' rettspleie hal'
vrert av betydning for avgj0relsen.

§ 2.
, Nar det i de i Domsto'llovens § 153 nevnte saker rna antas at en'

part under den tyske okkupasjon har unlatt anke eller kjreremal fordi
dommere i rettsmiddelinstansenvar medlemmer av Nasjonal Samling kan
han, nar Norge igjen er fri tt, ,kreve oppreisning og ny frist fastsatt~'·

§ 3.
, Nrermere regler om vilkarene for anlegg. av og behandl:j.ng av

gjenoppta~~lsessakeretter § 1 og oppreisningssakeretter ~ 2 vil bli
gitt senere.

§ 4.
Administrative avgjol'elser og forvaltningsmessige dekreter som

blir truffet under okknpasjonen innen det av tyskerne okkuperte omra
de, kan'tas opp til ny behandling, pr0ve'lse og 1'evisjon nar Norge
igjen er fritt. '

Nrermere regler om vilkarene for den nyebehandlingsmaten vil
bli gitt senere.,

§ 5.
Denne anordning trer i krdl" oGraks.

Provisorisk anordning av 3. okt. 1941 om erverv av rettighet i
110rsk selskap.

§ L

Re'ttighet i norsk selskap kaY' ;lrke ui.:: •. 0':'lJa+'e2"e av Kongen
cller den' han bemyndiger, re t tRp:"l ";:~ t- ~ ,- '1"le s av andre en!). norske '
2 tatsborgere, og norske juridiske personer (rettspersoner) som norske
statsborgere, rmr ledelsen av og den overveiende 0konomiske interesse·
i. Persomo.r som hal' fatt norsk statsbOl"gerrett ettE;r 9. april 1940
regnes ikke som norske statsborgere i forhold til derille anordning.
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§ 2.

Den som pa grunn av bestemm~lsen i Sima gL fra seg rettighet
i nors~ .selskap kan ikke kreve a fa tilbake den yt~lse ha~ har erlagt•

., -

N<?rmere bestemmel.s~r til gjennomfr1lring av denne;: ~nordning. gis. av
vedkommend-e r.egj er-ingsc,iepartement.

-•.. . , . § 4 .
Denne anordning trer i-kraft straks.

.':
-.

Provisorisk anordning aV 9. okt. -1942 om avbrytelse av frister
under avsperringen..

_§ 1.

Den som pa grunn av krigen har vrert forhindr~t fra. a gj0re gjel
dende krav som i henhold til lovgivningen ma vrere patalt innen en be
stemt tidsfrist, beholder sin rett uten hensyr. til fristens ut10p,
dersom han fore tar de forhr1lynin?,er som Etter loven er pakrevd for a
avbryte fristens lr1lp, .innen 6 maneder Etter at alminnelig viipenstill
stand er avsluttet.

§ 2,

Bestemmelsene i § 1 far tilsvarende anvendelse pa krav sam om
fattes av preklusivt proklama i boer Eller aktieselskaper, slik at
preklusjon avverges ved anmeldelse henholdsvis til vedkommende skifte
rett Eller firmaregisterfr1lrer innen utlr1lpet av 6 manedersfristen. Den
som motter anmeldelsen skal snarest mulig underrette enhver som kan
bli gjort ansvarlig for kravet.

Nar konkurs blir apnet innen 6 maneder Etter vapenstillstanden
Etter forlangende av en fordringshaver som pa grunn av krigen har
vrert forhindret fra a inndrive sin fordring, blir ved beregnin~en av
de i konk11rsloven av 6. juni 1863 S§ 42-47 omhandlede fr1ster a fra
trekke et tidsrom svarende til tiden fra avsperringens inntreden og
inntil konkursens apning. Foranstaende bestemmelser gjelder tilsvaren
de for kommuner som blir satt under skjerpet tilsyn i henho1d til kom
munestyrelovens kapitel 9, nar oppfordring om betaling er forkynt innen
utlr1lpet av 6 manedersfristen.

§ 3.
Den som pa grunn av krigen har vrert forhindret fra a fremme en

;i :mledet odelssak Eller a iverksette lr1lsning i samsvar med reglene i
d:jr1lnnsloven av 1. juni 1917 kapitel 3, kan opprettholde sin odelsrett
.ed Ii tilstevne r.y undertakst innen 6 maneder Etter at alminnelig va
venstillstand er avsluttet.

S 4.
Nar den offentlige patalemyndighet Eller en privat pataleberetti

get pa.brunn av forhold som skyldes krieen Eller okkupasjonen av Norge,
har unnlatt & r~ise straffesak Eller Ii fremsette patalebegjrering, in-'
nen den i lovgivningen fastsatte frist, skal det fremdeles VOEre adgang
hertil inntil 6 man~d€r Etter at alminnelig vapenstilstand er avsluttet r

Tilsvarende gjelder med hensyn til adgangen til a fullbyrde id0mt straff
-Eller beslutning om innsette1se i tvangsarbeid.
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§ 5•
. i··

Ilen som 'pa grunn av krigen har vrert forhindret fra' a foreta en
rettshandel hvis foretagelse inne·n en viss tidsfrist Etter lov eller
overenskoLlst 'er et vilkar for a avvE-rge rettst&p. Eller a oppna eller
opprettho1de SUQjektive r'ettighet~reller andre fordeler, kan innen
6 maneder Etter at a1minnelig vapenstillstand er avsluttet s0ke oPP
reisning av den myndighet som Kongen bestemmer~

Nrermere regler om vilkarene' for oppreisning og om den 1'remgangs~.

mate som skal f0lges, vilbligitt senere.

. ,

§ 6.
Denne anordning trer i kraft straks~

Gj0r palitelige kolleger kjent med foranstaende! men 1a ikke
dettecirkuliBre komme uvedkommende i hende.. .

"

~---
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