Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed inden for
Forsvarsministeriets område

I medfør af § 7 i lov nr. 532 af 24. juni 2005, militær disciplinarlov, som ændret ved § 98 i
lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 2 i lov nr. 1550 af 19. december 2017, fastsættes:

Kapitel 1
Anvendelsesområde
§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter personel inden for Forsvarsministeriets område og
fastlægger, hvilke militære chefer der tillægges myndighed som disciplinarchef. Endvidere
fastlægges militære chefers myndighed til at pålægge disciplinarmidler samt omfanget af
denne myndighed.
§ 2. Civile chefer kan ikke tillægges myndighed som disciplinarchef eller myndighed til at
pålægge disciplinarmidler.
§ 3. Militære chefer kan alene pålægge underordnet personel disciplinarmidler, med
mindre andet fremgår af denne bekendtgørelse. Disciplinarmidler kan pålægges
underordnet personel uanset værnstilhørsforhold.

Kapitel 2
Myndighed som disciplinarchef
§ 4. Chefen for en styrelse eller selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet
har myndighed som disciplinarchef for underordnet personel.
§ 5. I Forsvarsministeriets departement har den højst rangerende militære chef myndighed
som disciplinarchef for alt personel i departementet, uanset om personellet er underordnet
denne.
§ 6. I tilfælde af disciplinarsager mod de i §§ 4 og 5 nævnte disciplinarchefer udpeger
departementschefen i Forsvarsministeriet ad hoc en disciplinarchef til behandling af
sagen.
§ 7. Under forsvarschefens myndighedsområde har tillige chefer for styringsniveau II og III
myndighed som disciplinarchef for underordnet personel, jf. dog §§ 8-12.

Stk. 2. Myndighed som disciplinarchef under forsvarschefens myndighedsområde, hvor
der er flere overordnede disciplinarchefer, udøves af den nærmeste overordnede
disciplinarchef.
§ 8. For udstationeret personel har forsvarschefen myndighed som disciplinarchef over for
underordnet personel fra den dag, udstationeringen påbegyndes, og indtil
udstationeringen ophører, jf. dog § 9, stk. 1.
Stk. 2. For udsendt personel gælder bekendtgørelsens almindelige regler om myndighed
som disciplinarchef.
§ 9. Ombord på søværnets skibe er chefen for søværnet disciplinarchef for alt
efterstående personel uanset værn, der befinder sig ombord på skibet. Dette gælder,
uanset om personellet er underordnet denne.
Stk. 2. For disciplinære forseelser, begået af foranstående, sideordnede eller personel
uden for den militære rækkefølge, gælder bekendtgørelsens almindelige regler om
myndighed som disciplinarchef.
§ 10. For hjemsendt personel, jf. militær disciplinarlov § 2, stk. 1, 2. led, er chefen for den
personelforvaltende myndighed inden for forsvarsministeriets område disciplinarchef.
§ 11. Forsvarschefen har myndighed som disciplinarchef for
1) udenlandsk militært personel, der er interneret her i landet, og andre personer, der
efter mellemfolkelige overenskomster, som Danmark har tiltrådt, har krav på
behandling som militærpersoner, jf. militær disciplinarlov § 2, stk. 2, og
2) krigsfanger samt sanitetspersonel og feltpræster, der tilbageholdes til bistand for
krigsfanger, for så vidt ikke andet følger af gældende mellemfolkelige
overenskomster, jf. militær disciplinarlov § 3, nr. 2.
§ 12. Myndighed som disciplinarchef over for personel, der under væbnet konflikt gør
tjeneste ved det militære forsvar eller følger en enhed af dette, jf. militær disciplinarlov § 3,
nr. 1, udøves af disciplinarchefen for den pågældende myndighed eller styrelse, som
personellet gør tjeneste ved, eller som personellet følger.
§ 13. Hvis den chef, som efter denne bekendtgørelse ville være tillagt myndighed som
disciplinarchef, er civilt ansat, tilkommer myndighed som disciplinarchef i stedet den
pågældende myndighedschefs stedfortræder, hvis denne er militært ansat.
Stk. 2. I de tilfælde, hvor stedfortræderen ligeledes er civilt ansat, tilkommer myndigheden
som disciplinarchef den trinhøjere myndigheds disciplinarchef.
§ 14. Der tilkommer den, som midlertidigt varetager tjenesten i en funktion, samme
myndighed som disciplinarchef, som der i medfør af bekendtgørelsen tillægges den, i hvis
sted tjenesten varetages.

Kapitel 3
Myndighed til at pålægge disciplinarmidler
§ 15. Myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler efter militær
disciplinarlov tillægges militære ledere og chefer med rang af kaptajn, kaptajnløjtnant og
derover, samt militært ansatte uden for den militære rækkefølge på tilsvarende niveau.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for søværnets skibs- og fartøjschefer med rang
af premierløjtnant.
§ 16. Over for følgende personer udøves myndigheden til at pålægge disciplinarmidler af
disciplinarchefen:
1) Hjemsendt militært personel med hensyn til militære pligter, som påhviler dem efter
hjemsendelsen, jf. militær disciplinarlov § 2, stk. 1, 2. led.
2) Udenlandsk militært personel, der er interneret her i landet, og andre personer, der
efter mellemfolkelige overenskomster, som Danmark har tiltrådt, har krav på
behandling som militærpersoner, jf. militær disciplinarlov § 2, stk. 2.
3) Enhver, der under væbnet konflikt gør tjeneste ved det militære forsvar eller følger
en enhed af dette, jf. militær disciplinarlov § 3, nr. 1.
4) Krigsfanger samt sanitetspersonel og feltpræster, der tilbageholdes til bistand for
krigsfanger, for så vidt andet ikke følger af gældende mellemfolkelige
overenskomster, jf. militær disciplinarlov § 3, nr. 2.
§ 17. Ombord på søværnets skibe har skibs- og fartøjschefen myndighed til at pålægge
disciplinarmidler over for alt efterstående personel uanset værn, og uanset om personellet
er underordnet denne, der befinder sig ombord på skibet.
Stk. 2. For disciplinære forseelser, begået af foranstående, sideordnede eller personel
uden for den militære rækkefølge, gælder bekendtgørelsens almindelige regler om
myndighed til at pålægge disciplinarmidler.
§ 18. Bøder efter militær disciplinarlov § 6, stk. 1, nr. 5, kan alene pålægges af militære
chefer med rang af oberstløjtnant, kommandørkaptajn og derover samt militært ansatte
uden for den militære rækkefølge på tilsvarende niveau.
§ 19. Der tilkommer den, som midlertidigt varetager tjenesten i en funktion, samme
myndighed til at pålægge disciplinarmidler, som der i medfør af bekendtgørelsen tillægges
den, i hvis sted tjenesten varetages.
§ 20. Overordnede chefer kan som led i over/underordnelsesforholdet fastsætte forskrifter
for underordnede chefers udøvelse af myndighed til at pålægge disciplinarmidler, herunder
forskrifter om orientering og forelæggelse af sager vedrørende pålæggelse af disciplinære
sanktioner samt forskrifter om fordeling af myndighed til at pålægge disciplinarmidler, hvor
flere chefer har myndighed til at pålægge disciplinarmidler over samme personel.

Kapitel 4
Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx.xx.2019 og har virkning for
disciplinarforseelser, der begås efter dette tidspunkt.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1196 af 8. december 2005 om disciplinarmyndighed i forsvaret
ophæves.
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