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NÅR TYSÆRI1E PRAKTISPER "1:01.KERETT". I aprilnumret 1942 av Deutsche tnatsætte 1n Noraegen ga riktkomisariatets folke- og stats-
rettsekspert, Oberregierungsrat Schledermair, en utfUrlig behandllg av det offisielle tyske syn på de statsrettslige spbrseåleme Alarge. Mar hen-
vlste flårst til en tldllgere artIkkel, som vw offentlIggort i sance tidsskrIft og 1 Nersk Retstidende (Nr. 1 - 19+1), og hvor han hadde karakteriser
sltuasjoren slik at nyordningen på cg forskjellIge ormeder, som den praktisertes av rikskonatsæren og de kommIsariske statsrådene, Innebar at det

å si over cen gaele gmnrilny oppfdres et statsrettslig nybygg". Nå framholdt Schiedennalr at Tysklard aro sin partner på norsk side var Mdt til
å knnte rnoralsk rett til å "b11 gjenoppbygger av et selvstenclIg, nasjonalt Norge". De ganle partiene hakb hverken hatt moral eller rett på sin side,
kurgjerde hr. Schiedernalr. Oulslings regjeringsdamelse var lkke gjennomfört av rikskorralsæren som "bærer av den mynclighet som cbt i ftfige krigs-
retten tilkemer Tyskland å utUve 1 Norge". Schledernalr fortsatte: "Det er 1 virkeligheten spersmål orn on begivenhet på det mrske forfatfilrgslivs
ornråde. Regjeringsdanelsen er fullbyrdet på norsk side og n fdlgelig statsrettslig berldmpes etter norsk lov". RiktigMk hadcb rem av
hensyn tll den forsell rådende kffgstilstand nåttet. innhente Terbovens godkjennfm, men dette var Ikke avgjUrende fer den juridiske mrdering. Av-

, gjUrende var derirrot "et mlnisterpresidenten Ikke var utnevnt av rlkskownisæren og at rogjerIngens medlemer ver utnevnt av mirdsåerpreskenten".
Av ætte sluttet Schiedermair at gu1:11mregjerIngen 1kke uttivde men myndighet som aen hadcb fått seg tfldelt av det tyske rike, men at den virket
på'grunnlag av egen norsk rett (!). "For dens forhold til det norske folk og den noaske stat er det derfer Ikke folkeretten, men den norske forvalt-
ningsrett som er avgjtirende." Det ken også nevnes at rIkskommlsarlatets advakat sUktc å rettferdiggjdre den tyskutnevnte såkalte Htlyesteretts ut-
talelser ved å henvisc til tidligere avgjörelser 1 forfatnirgsrettslige spörsmål, som var tatt av Nores Myesterett. Til slutt konstaterte han
imidlertid uttrykkellg: °Rikskommisærens stillIng ha" ved regjeringsdannelsen ikke undergått men som helst ferandrirg med hensyn til ornfatelngen
av hans myndighet". •

Så enkelt var det altså. Det imtrådte ingen formdring når det gjalt Tysklands mrdighet 1 og Inat nverfor Nong&, men enszmttl fulge
folkeretten hadcbMal treffet bort. På-trosS av at guisllrgregjerIngen var blitt til som organ for okkepasjonsmalden ville men ikke et dans hmidlinger
skulle underkestes folkerettåns regler. •

LandkrIgsnaglementet 1 den fjerde Haagerkonvensjon av 1937 bestermor i den meget omialte artikkel 43 at.".-Sr den levlie makt faktisk er
overgått til okkupanten, skal denne ta hver forfioldsregel som beror på ham foVsåvidt mulig å gjerrapprettet og sikre den offentlige ordea cg det
offentlige 11v, slik at lwidets lover skal respekteres når det ikke foreligger absolutte hindringer for det". - ÅrtIkkel 45 nedlemer forlxrd ngt å
tvinge befolknIrgen 1 et bosatt område tll å avlegge ed til den flendtllge makt. I artiklel 45 kreves respekt for menneskenes liv og eTendom sent
fer rel igis averbevisnIng og rellgionsuttivelse. Artikkl 59 fastslår at befelkningen ikke kal pålegges men slags Mtestraff ellcr annen straff

på grurn av  indlviduelle handlinger son den ikke kan anes sollærlsk awvarlle for. Det trekkes også opp grenser for okkupesjonsmaktens rett til
rekvisisjoner til deknirg av okkupasjenstmppenes bekv. Hensikten med disse bestcanelser skulle være å "stIllc befolkningen og de krigfcirenda land

under beskytfelso av fnlkerettens grunrmatninger, slik soe dIsse er frergått av vedtatt bruk rellom de siviliserte nasjoner, cg av terneskellge lover
og dap mffentlige sawittighets

Ddt er sagt at-det er håplöst å dIskutere folkerett med nazister. Det neppe stdrre virkning onn ommanskulle forsåke å dkreare en
ransmam ved å gjUre han oppmerksom på vIsse paraorafer i straffeloven. Det her tatt sin tid for menneskene lære seg dette.genden egentlige
grunn til at mal 1 Norge her tatt folkeretten så hryytldolig, var ikke men illusjener argående aetpartens evno ag vilje til å rette sog etter ergargs-
reglene hellom shiliserte folk. Nordmennene behidvde sely en trygg rettslIg grunnvol 1 å stå på. De som utformet den norske hjewnefrents standpunkt
etter at den mflitære notstad tåtte arklåses somneren 1940, var enlg orn ikke å gå med på nee som gikk den nasjonale ære for nær, ikke å kjUpslå
om hoydvunm rettsprinsipper og kulturelle verdler. Men deva, like enlg om å gjöre det som gjdres kunno for at livet skulle bli så utholdolig sem

mulig for alle dom som var tvurget til å leve under okkupasjonsmakten - og det var jo den alt overveiende del av befolkningen. Dat en da hadde å
holdo seg til, var-folkerettens regler for forholdet nellom oklarpasjonsmakt og befokningen i de't okkuperte land. Dissc regler ble en rettesnor for
norancnnenes opptreden. De beklaget sog ikke over den fortsatte krigstilstand, men de krevde den beskyttelse som Internasjonal lov sikrer mot v11-
kårlighet, overgrcp og bmtalitet. Striden mellom nordmenn org nazister ble fremfor alt en rettsstrld.

På tysiMld har man lerge vært 1 tvil om hvorvictt ma, overfiodet skulle InnrUme den rådende krigstilatend. Noen krigserklæring blc jo
"kke utstedt 1 sarban med overfallet på hbrge. I den såkalte Fåhrerforerdnirg av 24.  æril  1940 vandaten pæsus soflonstaterte krigstilstanden,
men denne passus var glemt bort 1 den norske oversettelsen, hva nå grunnen enn kan være. Den rådende krlgstilstand ble sencre fastslått utvetycig,
blant armet 1 en dcm av den tyske prlsadomstol 1 Hanburg 1 ektober 1941. Denne æm tilbakeviser rikskorwisariatets awkwlser, slik sen de ble for-
fektet 2V Schiedermair swime vår. Schiedennalr forstikte da å slippe uma msvaret ovcrfor Haagerkonvensjonen ved å påstå at denne tok sikte på å
beskytte befolkningen i et besatt land mot en okkupasjonsmakt som Inntok en fiendtlig holdnirg, mons de tyske kreppene jo 1kke hadde betrådt norsk
jord I noen fiendtlig hens1kt (!).. Komekvensen tw denne forvrergrarg ven en artIkkel 1 Deutscin hbnetshefte husten 1941 om at tyskerne 1kke kunne
"lnnskrenke" scg til å oppfylle de pl Ikter de hadde i ftilge folkeretten. Man satte nemllg det norske folk så htlyt at man fUlte seg forpliktet til å
hjelpe det med en polltisk oyordrång. I Schledemairs artIkkel fra april 1942 Innrilmmet han den rådende krigstllstmd, nn fremstilte det vornest
som en genertisf tet et Tyskland "utem men sem helst rettsferpliktelse og bare på grunn av sln verdensmskuelsemass1g betirgede holdnIm overfor det
rerske folk" hadde grepet til nyordningsforholdsreglane - i cbt Isonkrcte tilfelle gjort det eulig for Norge A få en Quislingregjering. Schiedermair
henektet rgså at Tyskland har utnyttet don rettslige sltuasjon tll sin fordel.

I virkeligheten yr det imidlertid slik at folkeretten ble påberopt av krIgsdemstoler, av de mllitære organer og elvIladzirdstrasjonen
som rckylrerbeluscgmat, ponger og klasr. kIen på alle deoareder hvor munkiernene som undersåtter 1 et oklasert larj hadde rett  ttl å påberope
seg felkeretten,ble denne satt til slde. I sl rete tnntredte Ingen forandrirg da CulslIng utnevat tll mIntsterprestdent. Derme scenefor-
astrIngen viste seg være et fors3k på å aovIse enhver påberopelw av folkerettem yed å  frembalde at mjerirgen Cuisilrg va, fremgått ar en
norsk statsakt. Samtldig beholdt okkupasjonsmakten Ikke bare den reelle makt, men sIkret seg cgeå multgheten for nye eksperlmenter, hvorettor
.,:lanene for ±t i'mye Eurora" tok fastere forn.



kort, DedIk r2k:I foreligger nå nÆrnere enkeltheter om det all er te orgrep mot dan tyske kongoi utenter BcdD sist mandag
mergen, Jer ao•cnikereke or Hfieke, hogbeIly fikk inn 12 treff met 8 strirre og mindre fiendIlige lasIebater. De orerikenske fly som tok del i epera-
s:oner, startet irrh hergrogsk:p utemfer kyster. Det er fOrste gang amerikanske hargarskip deltar ved flyarQrap mot bpskekkuper-E område i Vesieuropa, og
rosu:tet  v!sor et  operosjoner, Lo fulistend:g ovorraskende på tyskerne. Angrepet mot kervelen sto på en heh time, dra kl. 8 til kl.

Fre onnen k: dt. opplysto ott tlent ae skip sne ble truffet var Vi. Dilhelmsens Topeka pa 6375 tonn d.w, Toneka ble satt i brond og ble kjUrt på
anCip Op er Cii LE fulisterdIg Kepteinen og gtuerten savnes. Skipet var lastet med barakkelemmer. Videre ble Skraested (7850 tilhdrende

ilaveross' rederi strict, I2gså SE-emstad ver lastot med barakkelemmer. Vesterålske demoskipsselskaps Vagan (1025 1. ,  m.) ble ogsåsenket. Det ble
terket 4 tyske sk:p undgr engpepet.

En fiateavdelirp bentend;Clybritiske slasskip, kryssero og destroyert samt flers destroyåre og mindre skip fra ion amerikenske marine var med
og oftoot heoparshipert. Tyokerne ytot jrgen rrototand, bortsett frn et ds sendbut te fly for å skygge den oil iortt flåttnvdel i ogs bovegelser. De
beage skuli ned,

Sbrimnten, i Dstpvsni itet tafle hor tyskerne satt 1nn en panserdivisjon fra lapoliområdet for å hindre •ruslen Em en omfl ankering av de tyske
stil Hnuer ver, vrstIpsten, Do tyshe ertgrep er rettet mot landgargstroppene nord og vest for Terneli, som irddlertid hor mattatt nye forsterknirger og
slått togrepent tiDotke. .ro britiske deolmyere stDittet landgangsskipene. ,l erbombefly ti 11 ntetb iorde i går 02 fiendtlige
1 es btbi lor eg skaiet ever 1E0 erdne i fermel i-enrOdet.

Den 5, arrm2 fortsetter mot Yo.l tot et, Liltross far hardnakket fiendtlig metstand. Fropgangen ble sinket on del på grunn av hnstregntt som nå har
sgrbt !nn so eversogDne det i gotlingendo h,erreng sgr for Volturno. Tyskerne holder hpydene ruï Volturn6s hPyre bredd, og hprde kampor vantes her.

Detkoon sitdin gye yi tnesborg ny tyskornes terperhandl mor i Dapel I. TusenvisEly tysker, ble dreptd4-2 siste dagen: tyskerne eppholdt seg
byen, tel:onorno 503tdl mo:verge dt tyskenne vil le sende dem pf.i tvmgserboi dc i kyskl cold. gykohusene er fulle ov .t• rodo.

Enitiske dosenjtally hor bemhet byen liestrei nærheten av Verezia i Dord-Ilelit. Istre er et vi kt:g samteniselsknuteognkt. Herfra . går jernbenene
sen -(entdeelsr l tefle bed hogoslevit, Ungtrn og Ustorrike. Ved dette og andre onfrep ble 1 löpet av gårsdegen 6 tyske fly sl:itt ned, mens de allierte
mistnt 3 moskinor,

Seks iiendtigo thIp blo senket av thåter I Mddelhavet i går, mens fle. • andre ble skadet. To av skIoone, en ammunIsjonsbat og et mindre trop-
petertsk,p g:kk t:1 hodo GencaieuL Et tredje sklp ble torpodert I samme orråde. To and2o$klp ble torpedept nerd for Korsika; ett pv dem
hrakk i to Cp scek, EII sH: ble teepedb,-t utenfor Elbe. En bensinbat flkk en fulltreffer nord for Barl i Anriaterhavet og sank. Et mindre . forsy-
eirgta!dp ble ddeingt etenEor Toulon.

Kagnere på bya Kos i Dedekanesorre fortset Ler, tU tross for at tyskerne soM har fbirt i land store stynker, bnr ertbret fbitlaseen og byen Kos.
Iyaktrne her212å kortrOl I beer pvt Lereo $2,11PeDygruppe„

reji ede fly Dra dtUsLen hen trpgaget oange forskjellige mål I det Dstre delhav, De tyske baser på Kreta og Rhodos blir uStanselig bombet.
gåp ble en reh ba -Forsgainger ei disso Dyetio argreret. Et arnet mål rar havnen 2iros Ded Egatrhavet. En br:tisk ubåt har gembet et ylktig jernverk

ved Stratol. •
De j_gosinvoie friskager yten -fmodeles forbitrat motstand mot tyskerne ved alle de viktigste dalmat:ske havnebyer. Det opplyses at de tyske

okkoonsjons:Ptpotr eD h:r sp:edt seg ovor ot så stert orråde at fronten er blitt farlig tynn. På marge steder -Får jugesloverne hjelp av itallenske
teimoper, Ty,:kerne be: sendt forsher2ntroer med tanks og bombefly og han til dels tvenget forsvarerre opp i fjellene. :;len de fleste dyene 1 Adrla-
terheve'r holdes enna .I:dot1tv:rne, (Istfmnten: Resserne har inntatt Kolysjkl, d,0 dstenfor Vitebsk. S!STE: Det viktige jernbaneknutepunkt

Nevel nord for Vitebsk er erobret.
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