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Försvarsmaktens föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom Försvarsmakten
i krig och fred;
beslutade den 19 december 1994.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 29 § totalförsvarets
folkrättsförordning (1990:12) följande.

Organisation

1 §
 I 28 § totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) fanns
föreskrifter om folkrättsliga rådgivare i FÖrsvarsmaktens
fredsorganisation. Sådana rådgivare skall, om möjligt, ha motsvarande
befattning även i krigsorganisationen.

Om flera rådgivare finns vid en och samma stab skall en vara chef
och övriga biträdande.

2 §
 I krigsorganisationen skall det finnas en folkrättslig rådgivare
vid Försvarsmaktens högkvarter (högkvarteret) och två vid varje
militärområdesstab. Det skall vidare finnas en folkrättslig
rådgivare vid vatre försvarsområde, flygkommando, marinkommando
och fristående fördelningsstab.

Om flera rådgivare finns vid en och samma stab skall en vara chef
och övriga biträdande.

Utbildning

3 §
 Behörig till en befattning som folkrättslig rådgivare är den
som har

1. avlagt juristkandidatexamen eller juristexarnen,

2. genomgått särskild universitetsutbildning eller motsvarande i
ämnet krigets lagar, och

3. genomgått och godkänts vid militär folkrättskurs anordnad av
högkvarteret.



Rådgivaren skall, om möjligt , ha genomgått särskild militär
befälsutbildning motsvarande officershögskolans reservofficersutbildning.

4 §
 Högkvarteret har utbildningsansvaret för folkrättsliga rådgivare.

Förordnande

5 §
 Folkrättsliga rådgivare som placeras i högkvarteret eller vid
militärområdesstaber forordnas av högkvarteret.

Rådgivare som placeras vid övriga militära staber skall förordnas
av respektive militärbefälhavare efter hörande av de folkrättsliga
rådgivare som är placerade hos militärbefälhavaren.

Folkrättsliga rådgivare skall krigsplaceras av det förband vid
vilket de skall tjänstgöra.

6 §
 Folkrättsliga rådgivare får förordnas för högst sex år, dock
längst till och med den månad rådgivaren uppnår 65 års ålder.

Uppgift

7 §
 Varje folkrättslig rådgivare som ingår i fredsorganisationen
skall senast den 30 juni varje år rapportera till högkvarteret om
vilka åtgärder som har vidtagits enligt totalförsvarets
folkrättsförordning (1990:12).

Undantag

8 §
 Högkvarteret får medge undantag från föreskrifterna
i 2, 3, 5 och 6 §§.

Denna författning träder i kraft den 15januari 1995.

Genom författningen upphävs Överbefälhavarens föreskrifter
(FFS 1988:25) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten.

Ove Wiktorin

Stefan Ryding-Berg


