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Følgende bestemmelser i Straffeloven er relevante i forbindelse 
med tv-overvågning 
 
§ 232. 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. 
Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er for-
bundet med lovovertrædelsen. 
 
§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig 
adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.  
 
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er omfattet 
af stk. 1, uberettiget  
1) åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med 
indholdet eller  
2) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefon-
samtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som den på-
gældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig adgang.  
 

Stk. 3. Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2, med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig be-
kendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt 
skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes 
de forhold, der er nævnt i stk. 1, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller or-
ganiseret karakter. 
 
§ 264 a. Den, der uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt 
sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp 
af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer. 
 
§ 264 b. Den, der uberettiget ved hjælp af en gps eller et andet lignende apparat registrerer en 
andens færden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 
 
§ 264 c. De i §§ 263, 264, 264 a og 264 b indeholdte straffebestemmelser finder tilsvarende an-
vendelse på den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller udnytter 
oplysninger, som er fremkommet ved overtrædelsen. 
 
§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver 
meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den 
pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlig-
hed. 
 
Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød per-
son. 
 
 
 

 


