Forstå lovgivningen på 2 minutter
Det er ulovligt at dele nøgenbilleder og -videoer af andre, hvis man ikke har fået lov til det.
Hvis personen er under 18 år, er det ulovligt at dele billeder og videoer med seksuelt indhold, også
selv om man har fået lov af de(n) deltagende.
I disse tilfælde kan man risikere at blive sigtet efter straffelovens § 235 for udbredelse og besiddelse
af børneporno.
Hvis man bliver dømt efter § 235, medfører det som minimum anmærkninger på straffe- og
børneattest samt mulighed for bødestraf og fængsel op til 6 år i særligt grove tilfælde.
Det er ikke ulovligt for unge mellem 15 og 18 år, der for eksempel er kærester, at dele seksuelle
billeder og videoer med hinanden – men man må altså ikke dele det med andre.
Er man over 18 år og har givet samtykke til deling, er det ikke ulovligt at dele seksuelle billeder og
videoer.
Hvis man deler billeder af personer over 18 år uden samtykke, så kan man blive straffet efter
straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse eller § 264d om krænkelse af privatlivets fred.

Loven siger
Blufærdighedskrænkelse
§ 232 Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer
af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt, straffes
man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2
år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er
under 15 år.
Børneporno
§ 235 Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år, kan man dømmes for
udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan
straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6
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år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og
børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.
Krænkelse af privatliv
§ 264d Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de
involveredes samtykke, kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover får
man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.
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