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Försvarsmaktens interna bestämmelser om rätten att förhandla, ingå,

ändra och säga upp internationella överenskommelser m.m.;

beslutade den 25 februari 2005.

Försvarsmakten föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § I dessa bestämmelser finns föreskrifter om rätt för Försvarsmakten att för-

handla, ingå, ändra och säga upp överenskommelser med en annan stat eller

mellanfolklig organisation (internationella överenskommelser) liksom interna-

tionella åtaganden i annan form (internationella förpliktelser).

Dessa bestämmelser gäller inte avtal av uteslutande kommersiell karaktär.

2 § Av 10 kap. regeringsformen framgår att internationella överenskommelser

och förpliktelser ingås och sägs upp av regeringen. Vidare framgår att rege-

ringen kan uppdra åt Försvarsmakten att ingå eller säga upp en internationell

överenskommelse eller förpliktelse.

3 § Försvarsmakten får inte förhandla, ingå, ändra eller säga upp en interna-

tionell överenskommelse eller förpliktelse utan bemyndigande av regeringen.

4 § Vad som i 6 och 9 §§ sägs om att ingå en internationell överenskommelse

gäller även i fråga om att ändra eller säga upp en sådan överenskommelse lik-

som att ingå, ändra eller säga upp en internationell förpliktelse.
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5 § I brottsbalken finns bestämmelser om straff för den som gör sig skyldig till

trolöshet vid förhandling med främmande makt eller egenmäktighet vid för-

handling med främmande makt.

Hemställan

6 § Hemställan till regeringen om att få förhandla eller ingå en internationell

överenskommelse skall beslutas av överbefälhavaren eller den han bestämmer.

Innan ett ärende om hemställan föredras för beslut skall samråd ske skrift-

ligen med juridiska staben i Högkvarteret.

Förhandling av internationell överenskommelse

7 § Har regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att förhandla en internationell

överenskommelse får denna uppgift fullgöras endast av överbefälhavaren eller

den han bestämmer.

Innan ett ärende om bemyndigande föredras för beslut skall samråd ske

skriftligen med juridiska staben i Högkvarteret.

8 § Förhandling av en internationell överenskommelse skall bedrivas i nära

samverkan med juridiska staben i Högkvarteret samt i enlighet med instruktion

som fastställs av överbefälhavaren eller den han bestämmer.

Ingående av internationell överenskommelse

9 § Har regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att ingå en internationell över-

enskommelse får denna uppgift fullgöras endast av överbefälhavaren eller den

han bestämmer.

Innan en internationell överenskommelse ingås skall samråd ske skriftligen

med juridiska staben i Högkvarteret om det slutliga innehållet.
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Hantering av originalhandlingar

10 § Originalhandlingen av en internationell överenskommelse skall, snarast

efter att den ingåtts, överlämnas till juridiska staben i Högkvarteret.

En internationell förpliktelse skall vara nedtecknad och skall, så snart detta

skett, i original överlämnas till juridiska staben i Högkvarteret.

Förteckning över internationella överenskommelser

11 § Av 13 § förordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges interna-

tionella överenskommelser, m.m. följer att Försvarsmakten varje år skall lämna

en förteckning över ingångna internationella överenskommelser av offentlig-

rättslig natur till Utrikesdepartementet.

I 9 § förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten före-

skrivs att Försvarsmakten, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till

Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) skall ge in en förteckning över och

kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur

som Försvarsmakten ingått under året och att det för varje överenskommelse

skall anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen.

 Inom Försvarsmakten skall uppgifterna enligt första och andra styckena

fullgöras av juridiska staben i Högkvarteret.

Undantag

12 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författ-

ning.

Överbefälhavaren eller den han bestämmer fattar beslut i ärenden om un-

dantag.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2005.
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Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB

1999:2) om rätten att förhandla, ingå, ändra och säga upp internationella över-

enskommelser m.m.
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