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Provisorisk 'anor<!n~ om 0.10, februar ,,19

" gyldicgheten" av rettahandle~er okkupasjonert,
"iltt'erdiget av den kgl. norske regjering, 13. januar 1943.

Med hjemmel"i Grunnlovens §17 og >Stortingets vedtak "pl Elve';"
april 1940 fastsettes: ~

§ 1.

Formuesrettshandlcr me110m nordmenn innbyrdee og mellom:nord..
meM o"g utlendineer som etter 9. april 1940er foretatt idet okku-

_ perteNorge eller i land som h~rer under fienden eller hans ,,:forbundne
, eller ar okku:gert eller kontrol1ert av dem, kan etter s0knadkje~es

hel.t eller delvie ugyldige,pAlegges omgjort ell"er endret av den. myn.. ,
digh~tsom Kongenbes"temmer. S~kna.d som nevntmA inngis innen 6 mI. "
ned"" e,"",,,r .:ller at alminnelig v.Apenstillstand er avsluttet. VilkAr" f"O""T at
retts~len kan kjennes ugyldig m.v. er at s0keren beviser eller gj2lr<

~ ove"ryeJ.ende sannsynlig at rf:ttshandlen er forArsaket eller pavirketav:
" "a)ulovlig tvang av fienden eller hans forbundne ellel' av' "

myndigheter el1er institusjoner som er innsatt ell~r god-
kjent av ham, eller" . ."

,b) grunnet frykt for overgrep fra fienden ellerhans ·fo1'bundne
el1e1' av myndigheter eller institusjonersome)finnsatt'
eller godkjent a,v h~P~hi eller ""

c) den ekstraordinrere tC.:t"ls"tand 80m er skapt gjennom okkur-asjo
nen av Norge, og at det etteromstendighetenevill~vrer&
apenbart ~rimelig om rettshandleri ble opprettholdt ufor
andret.

13estemmelsene i denne paragraf skal ikke ".vrere.-: til hfnder for
at retts~andler som omhandlet i foregaende 1edd, i t11felleblir s0kt
anfektet i medho1d sv de e11ers gjeldende reglerom ugyldige vi~jes-
erklreringer. " .

"Nrermere reg1er om vilkArene for g j ennomt0ring' av gj enoppret...
ning og om den rettergangsm~te sam aka1 f01ges,vil bli gitt senere.

§ 2~

Eieren kan uten vederlag og uten hensyn til be"5i tterens." gode
tro kreve seg gjeninnsatt i besiddelsen av fast gods eller ret1ighete1'
herov"er som etter 9. april 1940 er konfiskert ·av okkuPflsjonsmakten
e11e1' av myndigheter eller institusjoner som er innsatt el1er dkjent
av ham. FA BamIne mAte kan-han kreve tilbake ~"s0re og fordring~r·av,
enhver art, herunder omsetningsgjeldsbrev og andre legitimasjonspap1-

, rer, uten he~syn til om besidderen pA erhvervstiden visste ellerburde
forstA. at tingcne hadde vrert gjenstand for konfiskasjon; krav om ut
levering kan' dog ikke fremsettes overfor den"Som har €rhvervet et om
.setningsgjeldsbrev senere enn 6 maneder attar at alminnelig vApen-
stillstand er a.vsluttet, med mindredet bevises at vedkommende pa'er-
hvervstiden ikke var i begrunnet god tro. .

Panteheftelser, leiekontrakte:n., servituter, f0de1'Ad og ligl1en
'de bAnd pA eierens radighet over godset sam er p!llieftet av en ure
messig bes.idder gjennom rettsforf01gning mot ham, er uten rettsvi
;:ni 'verior" eie1'en. "

.ere regler om rettergangsmAten i restitu8jon
bes ers regress, om hel eller delvia godtg

ko,. ninger samt om unntak .Ira bes,temme
r gj",r det rimelig, kan isavX
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~ -

foreet~, ~ ~

feng~~l

Avhendelse el1er behftelse 8.V, fast gods, 1080r,~:_og !ordr1ng-~:~,
til.h0~.ende st,aten, nor.ske~kQmm:uner.ellero:fferitlige.':i:lW-r~j;,tlip.g~r""fi6ni.
etter 9. april 1940 er fo re+ att avokkupasj onsmaktene':r.ler 'av mJ1F.dig~

heter ell~r institus j oner som er, innsatt ellergodkjen.:t ·'BV ll8.:ln,:,:-,;. 'eX'. '.
~gyldig og medf0rer ingen rettsvirkning med miridre"annet,.'f0Tg:~r.:.>~V"_-, - -
sa:rskilte regler utferdiget a,v Kongen eller -den hartb~myl'ldf.ge~~.\·,)~e;,;,;_;-

·s'ten;Jlllelsene i denne anordnings §2, tredje ledd'gj,elder:-t~l-s'Var'e,.ti~:~~cL"'··::
Hvl1ke i!!nretriinger er ~ anse sam offentlige i' forhold tfl reg1ene-'i",
denrte paragraf, ,fasts~ttes av Kongen el1er den han bem;yndig,er. ",
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