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Relevante paragraffer
I dette dokument finder du de paragraffer i Straffeloven og Persondataloven, der er
gældende når man bruger nettet og sociale medier. I starten af dokumentet er en oversigt
over de pågældende paragraffer, og på side 3 er der uddybelse af den lovgivning, der er
gældende ved deling af nøgenbilleder og videoer.

Paragraffer, der kan træde i kraft ved
billed og videodeling
Persondataloven § 6, stk. 1 (portræt og situationsbilleder):
“Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis [...] 1. den registrerede har givet sit
udtrykkelige samtykke hertil”

Betydning:
Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder
på internettet. Et billede, hvor man kan se en genkendelig person, vil derfor ofte være
omfattet af persondataloven. Hvis man lægger et billede ud på internettet i strid med
persondatalovens regler, kan man straffes for det.

Straffelovens § 232 (blufærdighedskrænkelse):
“Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller
fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde
eller fængsel indtil 4 år.”

Betydning:
Hvis man sender et nøgenbillede eller video til andre, og det er af seksuel eller
pornografisk karakter, vil man kunne straffes for blufærdighedskrænkelse efter
straffelovens § 232, samtidig med at man straffes for lovens § 264 d, hvis modtageren ikke
har indvilliget i at modtage indholdet.
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Straffelovens § 235 (udbredelse og besiddelse af pornografiske billeder eller
video af personer under 18 år):
”Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle
gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2
år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt
skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare,
hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er
tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.”

Betydning:
Hvis det nøgenbillede, man sender, er af en person under 18 år, og billedet er
pornografisk, så kan man straffes efter straffelovens § 235 om børneporno. Det er også
strafbart at være i besiddelse af sådan et billede uden samtykke fra den afbildede, selvom
man ikke deler det med nogen.

Straffelovens § 264 d (deling af materiale uden samtykke)
”Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver
meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af
den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget
offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet
vedrører en afdød person”

Betydning:
Hvis man f.eks. sender et nøgenbillede af en anden person uden samtykke, vil det normalt
være strafbart efter straffelovens § 264 d. Paragraffen gælder dog også andre pinlige,
private eller billeder der på anden vis med rette kan forventes unddraget offentlig
udbredelse.

Paragraffer, der kan træde i kraft ved
digital mobning
Straffelovens § 266 (trusler):
”Den, som på en måde, der egnet til hos nogen at fremkalde alvorligt frygt for eget eller
andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med
bøde eller fængsel indtil 2 år”
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Betydning:
Hvis man truer en person på nettet og sociale medier, vil straffelovens § 266 træde i kraft.
Dette kan fx være i tilfælde, hvor man giver udtryk for, at man ønsker at en person skal dø.

Straffelovens § 267 (krænke andre med ord):
”Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at
fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den
fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”

Betydning:
Hvis man taler negativt om andre i sådan en grad at det kan krænke andre, træder § 267 i
kraft.

Paragraffer, der kan træde i kraft, hvis
man logger på andres personlige online
profiler uden samtykke
Straffelovens § 263 (logge på andres personliges online profiler uden
samtykke):
”Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget bryder eller
unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller
gør sig bekendt med indholdet”

Betydning:
Hvis bruger andres brugernavn og adgangskoder til at se vedkommendes mail, indbakke
mv. træder § 263 i kraft. Dette gælder uanset relationen man måtte have med
vedkommende.

Uddybelse af deling af nøgenbilleder og video
Deler du nøgenbilleder/video af dig selv med modtagerens samtykke
Du er 014 år
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Jura:
Når du er under den seksuelle lavalder må du hverken producere eller dele intime billeder
og video. Det handler blandt andet om §235, som fokuserer på distribution af
børnepornografi. Der må aldrig produceres intime billeder af børn under 15.

Etik:
Selvom en kæreste eller en anden person har tilladt at du sender et billede, er det ikke i
orden at dele intime billeder og video. Som barn kan det være overordentlig vanskeligt at
gennemskue de langsigtede konsekvenser af en sådan deling.Det er dårlig stil at opfordre
eller give tilladelse til at modtage nøgenbilleder. Du skal aldrig tillade at andre presser dig
til det eller føle, at du BØR sende intime billeder.

Du er 1517 år
Jura:
Det er strafbart at optage, besidde, kende til, sælge eller udbrede materiale, hvor personer
under 18 år tydeligt gør noget seksuelt, eller hvor der i materialet er fokus på
kønsorganerne. Der findes dog en særlov, der gør det lovligt for kærestepar, hvor den ene
part eller begge parter er mellem 15 og 17 år, at dele billeder med hinanden, mod at de
begge har givet samtykke (§235). Materialet må dog ikke deles med andre. Er personen
på billedet 18 år eller derover, er tydeligt samtykke fra den afbildede person nødvendigt,
før man må dele billedet med andre.

Etik:
Som beskrevet ovenfor er der ikke noget der forhindrer dig i at sende et billede til en
kæreste, hvis du har fået lov og du selv har lyst.Du må aldrig føle dig presset til at sende
intime billeder. DU ejer din krop, og DU må lave en risikovurdering. Det kan aldrig blive din
skyld at dine billeder bliver videredelt, men du skal vide at det desværre sker ind imellem.

Deler du nøgenbilleder/video af dig selv uden modtagerens samtykke
Du er 014 år
Jura:
Når du er under den seksuelle lavalder må du hverken producere eller dele intime billeder
og video. Det handler blandt andet om §235, som fokuserer på distribution af
børnepornografi. Der må aldrig produceres intime billeder af børn under 15.
Endvidere kan du blive sigtet for blufærdighedskrænkelse (§ 232)
Når du er under 15 år sigtes du, men du straffes ikke  til gengæld skal både SSP, Sociale
myndigheder og forældre inddrages.

https://docs.google.com/document/d/1ryV8baFYgMo6HDPSp_kMroTmH2BKE0t6MHjY2XE9bIk/edit

4/7

18.6.2019

Relevante paragraffer - Google Docs

Etik:
I starten af teenageårene kan man godt have lyst til at vise sig frem, men man skal huske
at det kan føles meget overvældende, og ikke altid på den gode måde, at få tilsendt et
nøgenbillede. Oveni er det faktisk ulovligt at distribuere nøgenbilleder af børn og unge
under 15 år  også selvom det er af en selv.

Du er 1517 år
Jura:
Når du er mellem 15 og 17 år bliver du IKKE straffet for distribution af børnepornografi,
HVIS du har fået samtykke hos din partner. Har du derfor ikke det samtykke, vil man
kunne straffe dig efter lovens bestemmelser om deling af børnepornografi (§235) samt
blufærdighedskrænkelse (§232). Du må aldrig dele nøgenbilleder med andre end din
kæreste (hvis han/hun har givet udtrykkeligt lov).

Etik:
Der kan være mange forskellige grunde til at man sende et nøgenbillede til en anden
person. Loven beskytter den, der bliver krænket af at modtage dine billeder. Derfor skal du
huske at passe på dig selv. Det der i øjeblikket virker rigtigt, sjovt eller ufarligt, kan på lang
sigt få store konsekvenser.

Deler du nøgenbilleder/video af en anden med personens samtykke
Du er 014 år
Jura:
Du må ikke videredele nøgenbilleder og video, når du er under 15 år. Heller ikke selvom
den afbillede person har sagt ok. Er personen under 18 år, kan der i visse situationer være
tale om distribution af børnepornografi (235). I særlig grad hvis personen på billedet er
under 15 år.
Når du er under 15 år sigtes du, men du straffes ikke. Til gengæld skal både SSP, Sociale
myndigheder og forældre inddrages.

Etik:
Videredeling af andres billeder og video handler rigtigt meget om “god stil”. Reelt set
fratager man en anden person retten til kontrol over egen krop. Selv når du modtager et
OK fra personen, skal du vide at det er meget dårlig stil at videredele den slags.

Du er 1517 år
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Jura:
Hvis personen på billedet er under 18 år, kan han/hun IKKE give tilladelse til at det deles
bredt med andre. Så selvom du i princippet har fået lov at dele et billede, så kan du altså
straffes for at distribuere børneporno, fordi den slags aldrig må deles. (undtaget hvis man
er kærester og der kun deles med ham/hende)

Etik:
Det kan føles rigtig godt at vise intime stunder frem for venner, bekendte eller fremmede 
måske man er stolt og vil blære sig, måske man føler man skal bevise noget, eller måske
ønsker man feedback. Ligeså snart billederne bliver sendt videre kan man dog aldrig vide
sig sikker på hvor de havner i sidste ende  kammerater tager også screenshots. Den
slags billeder er taget i en intim situation og relation, og det er træls hvis de kommer
tilbage og hjemsøger en lang tid efter, fordi en “ven” lige ville gemme den korte
snapchatbesked.

Deler du nøgenbilleder/video af en anden uden personens samtykke
Du er 014 år
Jura:
Du må aldrig videredele nøgenbilleder og video, når du er under 15 år. Heller ikke selvom
den afbillede person har sagt ok. Er personen under 18 år, kan der i visse situationer være
tale om distribution af børnepornografi (§235). I særlig grad hvis personen på billedet er
under 15 år.
Når du er under 15 år sigtes du, men du straffes ikke. Til gengæld skal både SSP, sociale
myndigheder og forældre inddrages.

Etik:
Videredeling af andres billeder og video handler rigtigt meget om “god stil”. Reelt set
fratager man en anden person retten til kontrol over egen krop. Når man ikke er så
gammel, kan det godt “svipse” det dér med at få tænkt sig om. Det er desværre ingen
undskyldning. Derfor må du opbygge et filter i hovedet, hvor du altid forholder dig til, om
du selv ville kunne leve med det. Det du synes er sjovt i dag, kan få uoverskuelige
konsekvenser i morgen. Respekten for andres privatliv skal altid veje tungest.

Du er 1517 år
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Jura:
Du sigtes efter lovens §264d om videredeling af krænkende materiale. Paragraffen
foreskriver bødestraf og eller fængsel i op til 6 måneder.
Er personen på billedet under 18 år, kan du ligeledes tiltales efter paragraffen om
distribution af børnepornografi (§235), som har en strafferamme på op til 6 år.
Med en plettet straffeattest vil der være arbejdsområder, som du er udelukket fra. De
personlige konsekvenser (foruden straffen) kan således være livsvarige.

Etik:
Er du i denne kategori, er DU den skyldige. Der findes ikke formildende omstændigheder
som ”Det var bare for sjovt” eller ”de andre gjorde det jo også” eller ”hun har da selv delt
noget, der minder om”. Selvom du er nummer 500 der deler billedet, er din handling lige
så forkert.
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