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for alle, som professionelt kommer i berøring med de særlige militære regler og for militære chefer med
kompetence til at afgøre militære disciplinarsager samt ikke mindst til det personel, som er undergivet de

militære regler. I kommentaren til de enkelte bestemmelser er bl.a. redegjort for formålet med
bestemmelserne, og bogen er derfor velegnet til undervisningsbrug.Med virkning fra 1. januar 2006 er der
gennemført en gennemgribende revision af militær straffe- og retspleje-lovgivning. Samtidig er gennemført

en ny lov - militær disciplinarlov. Lovene bygger på de forslag, som blev fremsat i betænkning nr.
1435/2004.Militær straffelov regulerer bl.a. strafansvaret for pligtforsømmelser begået i tjenesten af

tjenstgørende mili-tært personel. I forhold til militær straffelov af 1973 er betingelserne for, at pligtstridig
adfærd kan straffes, generelt blevet væsentligt skærpet. Militær retsplejelov fastsætter en række særregler især
af processuel ka-rakter ved behandlingen af militære straffesager, herunder særregler for varetægtsfængsling
og ransagning. Militær disciplinarlov angiver de betingelser, som skal være opfyldt, for at pligtstridig adfærd
kan sanktioneres disciplinært. Disciplinære sanktioner er efter lovændringen civile sanktioner, og loven er
derfor udformet i overensstemmelse med forvaltningslovens almindelige bestemmelser. En nyskabelse er, at

afgørelser i disciplinarsager kan indbringes for domstolene.I kommentaren gennemgås de enkelte
bestemmelser i de tre love bl.a. med henvisninger til forarbejderne og med omtale af mere detaljerede regler,

som er fastsat i administrative forskrifter.
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