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Oslo, den 27. mai 1940. 

Etter amnodnl.ng tillater jeg meg aa gi et resyme av d.8 uttalelser 
~eg bar avgitt ~m de rettslige tØlger av krigsbeglvanhetene i Norge. 

Torsdag den 9. april eller natten til denne dag begynte den tyske 
~Akts aksjon i large. Samme natt forlot konge, storting og regjering 
la.,detø hovedstad. Den 9. april ble motstanden oppgitt 1 Oslo; derimot fort
•• ttes motstanden pa. andre punktert hvorfor krigstilstand ble erklært 
A herske mellem Tyskland og Norge. dag er det faktiske for~old forsaa

vidt, at den tyske hærmakt behersker landet oPV til Mo i Bana, og cessuten . 
holder Narvik besatt 'med en styrke som er beleiret av norsk og engelsk
t'ranet mil1ta.r. Lenger nord holdes landet av den norske stridsmakt.Forment-
lig befinner ogsaa den norske konge og regjeringen Iygaardsyold seg der. 

Umiddelbart etter besettelsen av Oslo innsatte xajor QUisling aeg som re
&jaring i Oslo. Etterat høyeeterett eom den eneste gjenva.ronde stiltsrnak·t 
badd. innsatt et admi.nistraajonsraad og dette var ak".,tert av den tysk.e 
~kt, troaadte den Qu1ølingeke regjering tilbake. 

Innen den okku:perte del av lnndet utøves den 8iYile statsmyndighet 
,om følge av okkupasjonen av on utntRlt Reiohskommissar. 

Den 1 Nordlandene 'Valramle norske regjering har erklært at all Dorsk 
eiendom og alle norske fordrin~ar 1 utlandet er overtatt av den i honhold 
til grunnlovens prgt. 106. Hvorvidt deane baste!!lttlslee har rettelig gyldigh,et 
eller ei, er et 8pØl'smii.al som dfft ikke er grunn til aadiskutere naa og 

_a dett. sted. Faktisk medfØrer bestE.~r:~wela8n iallfall at de opprinnelige 
~1.:re eller fordringshavere i alminnelL:;het il:ke for tiden kan diaponere 
over det som omfattes av bestemmelsen • 

... - ...... 
I Forhold.et er 1 dag for den del av Borge som ikke ligger nordenf'or 

lJo i. Rana! at vi samtidig har en norsk: konge som utøver regjeringsmakt 
,jennem Il 11 regjering med et potentiol t norsk storting og. en tysk o-..upa
ajonamyndighet mod et norsk administrasjonsstyre fJom mellomledd ro.llem .e, 
og den norake administrasjon og befolkning. Det s1er seg ~~elv at en 1~e, 
hvie det or uoverenseternmelser r.'.ellem :Paabud fra disse to sett myndighet. 

) kan lystre dem begge. net maa fØlgelig finnes en skillelinje 1"'!ellem de 
I tilfeller hvor den øverste myndl ghet rettslig sett tilligger den ene 08 

~ 
de.c annen • 

. \:. lieAt rettslig er det første slltrsmaal, om en regjering som ikke 
alene taktiSk, men ogeaa rent geografisk ma~er mulighet for al. haand 

\' ain m.YDd.ighet overhodet kan gi paabnd for det omra;;"d.e hvor deA ikke I 
',u:h~v. lI'.yndighet. Dette s:pJtrarr.aal er det for tiden ikke grunn til aa u \ "_ka. '~ 

\ 
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Det som for tiden h.'.lr interesse er spØrsrnaalet om hvor la.D.gt 

okkupasjonsmakten og admlnistrasjoneraadets myndighet gaar. 

InnledninKBvis er aa si at "den lovmeseige makt faktisk er gaa 
over til okkupanten- (HG.agerkonvensjonens art. 43) for det foran neVl 
omraade, hvilket som bekjellt er dun overveian.de del av .Norge., Det bet 
ner aeg • taktisk under den fiendtlige ~s myndighet". Og denne mynd1, 
-er betestet og i stand til aa gj</>re seg g~elden4!r,"_ (llaagerkonyel~jo," 
art. 42). " , 

Krig er saa gammel som de menneskelige samfunn. Det kan ikke med 
noe.a rtmelip;het bestrides, at krignns lov opprinnelig har Vl-i3rt at makt e
rett. Men dette gjelder ikke ubegrenset. Visse ideer har kjem~et aag tran 
til seier, eaaledee at de er blitt en bestanddel av den siviliserte 
verdena felles tankeverden. De er i ingressen til fjerde Baagerovereneko. 
uttrykt saale,des: 

"Befolkningene og de krigførende skal beskyttes av og stille. 
under folkerettens prinsipper, saaledes som det tremgaar av fastslaatt • 
• edvaner mellem siviliserte nasjoner, av menneskelighetens lover og av 
deu offentlige samvittighets krav." 

. Dernest har de deltagende i Haagerltonvenajonene av 1907-1910 
~ttr.rkke11g forbundet seg til i krigetilfelle aa overnolde visse bestemte 
regler. A.v interesse'i nar forbindelse er reglementet angaaende land
krigene lover og sedvaner art. 42 ff., hvorav hitsettes: 

A.rt. 42. 

-Et omraade betraktes Bom okkullert,naar det faktisk befinner seg 
under den fiendtlige hærs myndighet. 

Okkupasjonen utstrekker eeg kun til de omraader, hvor denne myndig
heter -qef'estet og i stand til 'la gj.bre seg Gjeldende." 

Art. 41. 

")]'aar dtJn lovmessige makt faktisk or gaatt over til okkupanten, 
akal denne ta enhver forholdsregel, Gon:; beror paa ham, for aaav1dt 
mullg aa gjenopprette og sikre den Offentlige orden og det offentlige li. 

! okkupanten skal herunder respektore de lover, BOm gjelder i landet, med 
mindre det foreligger abSOlutte hindringer derfor. tt 

A.rt. 44. 

"Det er forbudt en krigfØrer.de aa tvirge befolkningen paa et 
Okkupert omraade til aa gi opplysninger om den annen krigfØrende n.r 
ell.~ forsvarsmidler." 

Art. 46. 

"7am1liens ~re og rettigheter, 1nd1v1dernes liV, den private eien
dom, den relig1øse overbev1sning og relig1onsf/Jvelsen skal respektereø. 

Privat eiendom kan ikke inndras." 

Art. 48 

"Bvie den oltkupef •• de paa det boaatte omraade oppkrever akattert toll og avgifter, som er paalagt til fordel for staten akal han. aaaviø 
mulig følge. de for 11gningon og skattefordelingen gjeldende regler 08 
'et paaligger da den okkuperende aa utrede utlittene til a&m1ni8tra~jO 

- --~._--- ~~-------
- - __ o ______ _ 
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~ av det besatte ororaade i den utstr.knlnghvori den lovlige resjerlAi 
forpliktet hertil." 

Art. 49. 

"Andre pengeytel.ser elUl de 1 forrige artikkel omhandlede ekatt.r l 
den otkuperende kun oppkreve paa det bøsatte omraade,naar det ekjer ti 
armeene behov eller til omraadets administrasjon." 

Art. 51. 

"Ingen ytelser ekal oppkreves uten i kraft av skrevet paal.g~ 1U'l4er 
selvstendig kommanderende ~nerale ansvar. 

q Det slHit.l saavidt mulig ikke skrides til •• adan oppkrevning ute. etter 
de gjeldende regler for ligning og Skattefordeling. 

For enhver ytelee skal et mottagel.eeebevis leveres yteren." 

Art. 52. 

·ytelaer in natura og tjenester kan kun fordres av ko~nuner og inA~ a
nere,naar det er til okkupa8jons~.ns behov. ne skal staa i forhold til 

landets hjelpekilder og skal ikke Vl:,,-,re av den natur, at de inneba.rer fpr
pliktel •• for befolkningen til aa ta del i krigsoperasjonene mot fedrelan
det. 

Ytelsene og tjeneetene kan kun fordres med bemyndigelse av den. eom 
kommanderer I)aa vedkommende besatte sted. 

Ytelser in natura skal saavidt mulig betales kontant; hvis atte ikke 
gjørea, akal de bekreftoB ved kvitteringer og de skyldige summer betale. 
snareet mulig." 

Art. 53. 

"Den hær som holder et omraade besatt. kan kun bemektige eeg de rede 
penger, kap i taler og fordringer som i egentlig ;'0 ratand tilhØrer Staten, 
yaapenopplag, befordringsmidlar, magasiner, pr:v1ant og overhodet enhver 
rørlig eiendom, staten tilhørende, som kan tjene krigsoperasjonene. 

Alle midler til torsendelee og transport paa land, sjø eller i luften 
av meddelelser, Il8rSOnel" eller ting - borteett fra de tilfelle, .an er 
ordnet ved sjøretten -, saavel som vaapenopplag og overhodet alle slaga 
krigsforn_denheter kan tas, selv om de tilhører private ~ersoner, men 
akal eretattesj ekad •• rstatnirv,en ordnes ved fredsslutningen. fl 

Paa vasis herav kan viese alminnelige regler OPl'stillee. En maa imid
lertid ha for ,ye at disse selv og i særdeleshet spørsFAa1et Om de tak
tiske forhold, som er avgjØrende for deres anvendelse ik';;e kan dl skuteres 
paa like fot. En kan ikke overfor en okkul&6jOns8tykke saat dette eller 
hint vil vi prosedere om. Det finnes med andre ord ingen jevnbyrdighet. 
Dell foretaaelee som okkupaejonennyndig11etene hevder bl ir inntil videre av-
&k;re nde. ' 

For det t.rste er det uomtvistolig at innen det' beeatto omra~de ga, 
okkupaSjonsmyndighetens bestemmelser foran "n ordinare noraka regjeri 
bestemmelser. Den siste kan ikke ved noen forordning, gyldig paalegge 
ilO rake betolkning .. toreta eller unnlate noe, som okkupasjonsmakten 
forbyr eller forlanger, saatremt okkupasjonsmaktens paabud ikke ligge: 
utenfor årensene aven okkupasjonsmyndighets rettelige beføyelse. Hera' 
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t'lg.n at den heller ikke senere kan gjøre ansvar gjeldende mot nor.k. 
borgere fordi disse ikke bar rettet seg etter dene - regjeringena
torho ldsordre I' , naar disse var i strid med okkuvasjonemynåigheten •• be· 
.'.mm.lae. 

ror det annet maa det v~e klart at okkupasjonsmyndigheten ikke bar 
ad&&ng til aa fortØye over eller gl paabud vedkommende verdigjenstander 

. BOm lkke er innenfor dets maktomraade. Den vil der~or ikke rettmessig 
·kanne ut~tt. ~ordringer Daa personer uten~or okkupasjoneomraadet eller 
.,.er41pap1rer hvis betalingssted er utenfor dette. 

Et spØrsmaal som ikke var ganske lett aa besvare, er ikke lenger 
særlig aktuelt, nemlig om stillingen, hvor en bedrifts organor hadde 
tilhuse innenfor okkurasjonsomraadet, mens bedriften aelv laa utenfor 

< d.~t •• Min oP:9~atning var - og er - at 1 saa fall kunne det ikke paalegge. 
8~ret .a gi bedriftene ordrer til Ra etterkomme okkupasjonsmyndighetenes 
bestemmeløer. 

ror innen jeg forØvrig gaar over til enkeltheter bØr det formentlig 
sles noeA ord om administrasjonsstyrets rettelige stilling og myndighet. 

Administrasjonsstyret har en dobbelt hjemmel, op~nevnelsen .ed 
H;7esterett og godkjennelse fra okkupasjonsmaktens ai de. Allerede den 
t'rste gir den en betydelig rettslig status. Et land eller en del av et 
land kan ikke være uten administrasjon, og ved sin forsvin.nen etterlot daA 
ut_vende og lovgivende myndighet et tomrom, som simpelthen maatte ut
fylle.. Ingen &nnen enn den fremdeles virkende tredje statsmakt kunne 
gjøre dette. Vi maa derfor gaa ut ~ra at Administraajonsraadet saa lanS' 
myndigheten er det overdratt av HØyesterett er suverent. Enn sterkere blir 
denne suverenitet ved at det - innen visse grenser - anerkjennes av 
okkupasjonsma~.n som utfØrende organ. Sa. langt okkupasjonsmaktens m;YJl
dighet rekker, er derfor Administrasjonsraadets bestemmelser fattet med 
okkupasjons~ndighet8ns bifall endelige og bindende, s8lv om de ligger 
utenfor hittil gjeldende rettsregler. Hvorvidt det foreligger Kabaolutte 
h~n4ringer" tor aa ~Ølgo disse, maa etter sakens ll& tur endelig avgjøre. 
'av okku~ .. sjonenr.akten" 

.. - .. -
J'ølgende 8Il8eielle spØrsmaal· er stillet meg og er av meg besvart 

8&aledeSl 

l. Er paalegg fra Administrasjoneraadet forpliktende for rettssubjekter 
1 det Okkuperte omraade? 

SvarJ Ja, for eaavidt de enten ligger innen ram-"'en av norsk lovgiv
ning eller er hjemlet ved bestemmelse av okku.~)as ,1 onsmakten uten at 
denne positivt kan siee aa krenke Haagerkonvensjonen. 

2. lan Administrasjonaraadet frita for forpliktelser etter gjeldende 
norsk lov og forskrifter? 

Svar: Som ovenfor. 

s. Ian Adminlstrasjonsraadet foreta forandringer i kontrakter inngaatt 
med den norske stat? 

Svar: Som ovenfor. 

Er nye lover ol forordninger som etter 9/4 1940 utstedes av den 
norske regjering bindende for rettssUllil1dltter 1 det oltkuporte omNade? 
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G~.lder f.eks. det av Regjeringen utstedte moratorium 1 ~t 
okkuperte omraade? 

Svar: .a1. 

Er man i det okkuyertø omraado for~liktet til aa innbetale tor- .. 
falne skatter og avgifter til Staten - og til kommunene? (lr 'oil 
tilfelle m.ed he.nsyn til kommunene avgjørende om betal1ng.ateelet e" 
innenfor det okkuperte omraade selv om en større eller mindre 4al 
av kommunen er utenfor). 

Svar: Ja,ove"48stemmende med Adm1n1etraøjonaraadets,av okkupaajoDt 
makten godkjente bestemmelser. 

,. Gjelder i bekreftende fall fremdeles en arbe1dsgivers forpliktel.er 
q til aa trekke for skatt? 

Svar: Ja. 

'f. lan det opptrekltee noen g:rense for hva irivate personer er for
:pliktet til aa foreta for den okkuperende makt? 

Svaret gis i og med en henvisning til hva det foran er aagt OØl 
Haagerkonvensjoaen. 

l)raktisk talt vil dat o'9'er1'or et paabud l' ra okkupasjonsmakten ikke 
være annen grense enn at dette ikke er rettsmaseig og ikke kan 
torlanges atterkomæet, med mindre arbeidet er til okkupasjonabwreAe 
behov og ikke gaar ut 'p&& .. hjelpe okkupanten i hana to ratagende 
mot den aoreke bær. 

Erstatning akal i alle tilfelle erlegÆ~es. 

8. Er der noen formalia aa iaktta - rØr en paatar aeg aa utrøre arbei4 
eller utleverer varer? 

Svar: Nei t ikke andre enn de som en fornuftig torretningsmaan nor
malt vil rorlange oppfylt. 

Bva torstaa. med at "ytelser in natura og tjenest~r ••• er til 
okkupasjonshærens behov·? (Jfr. Baag-ltoAyenajonena § 52). }~r det 
her kun tale om mat og drikke etc. {til meaneøkar og dyr} - eller 
ømtatt.t" begrepet alle slags ytelser som "dea eom ltomma.ndet"er" 
auer && V8}l"8 til hærens behoY? 

8"r: Kommandobe~ndLghetena begrunnede oppfatning vil ~re av
gjøren.de for enhver som befinner aeg under hane makt. 

lo. :Il' en f.eks. forpliktet til aa gjenop~'bygge en av den norske arm. 
'delagt bro: 

a. Hvie broen paaatas kun aa tjene det okkuperte lande eivile 
intsl'esser, og 

b. HYia broen utvilsomt i rørste rekke tjener okkupasjonshærena 
interesser? 

Svar: 

ad .. : Ja. 

ad b; Til gjenoppbygging av offentlige broer er en formen.tlig 1 
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alle tilfelle forpliktet til aa yte sin medvirkning naar 48tto~
langes. ForØvrig vil svaret avhenge av om arbeidet kan ei~. aa ~. 
-deltagelse i krigsoperasjoner mot fedrelandet." . 

11. ~r en forpliktet til aa uttøre arbeidet paa en flyplass som ~ 
tjener okkupasjonshærens mili t;..;,re formaal? Er det 1 su henea.nu 
noen forskjell om arbeidet gjelder reparasjon av paaf_rt krigs8kad. 
eller utvidelse av bestaaende anlegg? .~ 

Svar; Som til toregaaende apØrsmaal. 

12. Haar "alle slags krigsfornØdenheter l:an tas" (jfr. § 53), gjelder 
dette da kun ferdige varer? - eller kan det ogsaa forlange. at ~e 
varer produseres7 

Svar: 

Det kan ikke torlanges at en fabrikerer kriisforn;denheter til b~ 
mot eget lands m.i11tærrnakt. , 

la. Er et rettssubjekt 1 dat Okkuperte omraade forpliktet til aa opp
fylle kontrakter inngaat med rettssubjekter utenfor omraadet? 

Svar: Prinsipielt ja, men selvfØlgelig underforuteetnin' av at 
prompte oppfyllelse av den annen parts forpliktel.er er 8itret. 

14. Er en okkupasjon force majeure for retts8ubjekter innenfor det 
besatte omraade med hensyn til kontrakter inngaatt med 

. a. England-Frankrike. 
b. Tyskland. 
o. D&llr!\ark. 
d. andre laa.d1 

Hvordan. stiller det seg roe d hensyn t11 

a. oppt711else av kontrakter av 'enhver art, som fØr krigen er 
lnngaatt med rettssubjekter i Tyskland? 

b. inngaaelse av nye kontrakter med s&adanne rettsssubjekter? 

Svar: Okkupasjonen er force majeure overfor alla okkupantens 
ftender. Den kan selvfølgelig være gerHtrell force majeure,AeJJ4,ig 
naar den hindrer fabrikasjonen eller leveranse. 

I det Okkuperte omraade maa en oppfylle kontrakter, 1nn8&&t pa. 
torhaand med innvaanere av den okltuperende makt. Jeg kan ikke •• 
at det er noen grunn til ikke ogaaa aa .lutte nye kontrakter. 

& r bØd • g 8 t 

Kristen JOhans.en 

( Avskriften er fra: 

Erstat~ningsdirektoratete maq(old.ggjorte dokumentsamling anga.ende 
norske m.vndigheters stilling til tyske arbsidsoppdragp; den tørste tid 
etter 8. &.pril 1940.) (Istandbragt ved 1 .. '1" ... sakfØrer Ole Torl.eif 
R~.d.081o. ) 
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