
Opgave 1 – Tysklandsturen 

Allan og Ben driver sammen Importfirmaet Cake4U ApS, der importerer eksotiske kager og sælger 
dem via en internetbutik. Allan ejer firmaet, men de to kammerater deler alt overskud imellem sig.  

Allan står for økonomi, mens Ben står for indkøb og marketing. Ben har fundet ud af, at der er godt 
salg i glutenfri kager. Derfor har han igennem længere tid mærket en del kager fra Libanon som 
glutenfri. Ben kan ikke selv læse varedeklarationen på de libanesiske kager, men han går ud fra, at 
kagerne ikke er glutenfri. 

Allan og Ben kører sommetider til udlandet for at finde nye varer. En aften på et hotelværelse i 
Hamborg fortæller Ben Allan om det smarte trick med glutenfri kager, som har øget deres 
omsætning med mere end 100 %. Allan bliver meget vred på Ben, fordi han risikerer at give 
Cake4U dårlig omtale, og efter en ophedet diskussion går Allan til angreb på Ben. I sin ophidselse 
tager Allan kvælertag på Ben, som mister bevidstheden. Allan slipper straks og prøver at få kontakt 
til Ben, der dog dør umiddelbart efter. Allan ved, at han er i alvorlige problemer, og tænker sig godt 
om. Derefter tager han, i ly af nattens mørke, liget med ud i en stor skov, hvor han graver det ned. 
Han tager desuden et af Bens cigaretskod med fra hotelværelset.    

Derefter kører Allan straks tilbage til Danmark. Han har en idé, der skal få alle til at tro, at Ben også 
er vendt hjem til Danmark. Sidst på natten udser Allan sig en døgnkiosk og dækker ansigtet helt til, 
så der kun er hul til øjnene. Han tager ikke våben med, men går ind i døgnkiosken og råber, at han 
har en pistol i lommen, og at han skyder, hvis han ikke får pengene med det samme. Ekspedienten 
bliver bange og giver Allan kasseindholdet i en pose. Allan tager posen og smider Bens cigaretskod 
på vejen ud af kiosken.  

Dagen efter går Allan til politiet og fortæller, at hans kammerat, Ben, har lavet et røveri, og at Ben 
stak af, da Allan konfronterede ham med, at han ville gå til politiet med sin viden. Allan giver 
politiet posen med penge og siger, at han tog dem fra Ben, så politiet kan levere dem tilbage til 
kiosken. Han fortæller også, at Ben ofte har talt om, at det ville være fantastisk at ”forsvinde fra 
jordens overflade”, og skabe et nyt liv langt fra Danmark. 

Allan undersøger desuden indholdet af de libanesiske kager. De er ikke glutenfri, og Allan stopper 
straks med at reklamere med dette. 

Bens lig bliver fundet i skoven uden for Hamborg nogle måneder senere, og Allan bliver sigtet i 
sagen. Allan nægter nu at udtale sig til politiet eller i retten. 

 

1. Der ønskes en redegørelse for de impliceredes eventuelle strafansvar efter straffeloven. 
 

2. Kan den forklaring, som Allan afgav til politiet efter Tysklandsturen, dokumenteres 
under den senere straffesag?  

 
 



Opgave 2 - Garagekompagniet ApS 
 
Anders og Bent ejede sammen selskabet Garagekompagniet ApS, hvis virksomhed bestod i 
udlejning af garager. Anders stod for det praktiske ved driften, mens Bent stod for alt papirarbejdet, 
herunder betalinger af selskabets regninger fra selskabskontoen i NordBank. Den månedlige leje for 
en garage var 1.000 kr. Garagerne, der lå midt i byen, var eftertragtede, men i marts måned 2016 
blev der en garage ledig. Den blev udlejet til Henrik. Sidst på sommeren lagde Anders mærke til, at 
der var en livlig trafik af folk, der gik til og fra Henriks garage. Dette undrede Anders, der ligeledes 
undrede sig over, at han aldrig havde set Henrik køre en bil ind og ud af garagen. Han begyndte 
derfor at holde øje med, hvad der foregik, og efter nogle uger gik det op for ham, at Henrik 
opbevarede stjålne varer, som han videresolgte til interesserede købere. Anders delte sine 
observationer med Bent. De blev enige om, at det ikke var noget, de skulle blande sig i. Da det kom 
til stykket, havde Bent imidlertid andre planer. Han henvendte sig til Henrik og sagde, at han 
udmærket vidste, hvad der foregik, og at han ville have en ”bid af kagen”, ellers ville lejemålet 
blive opsagt med omgående virkning, ligesom han ville gå videre til politiet. Henrik indvilligede 
derfor i, at Bent personligt kunne få 10 % af den månedlige omsætning som en slags ekstra 
lejeindtægt. Det lykkedes Henrik at overbevise Bent om, at han typisk solgte varer for 50.000 kr. 
om måneden, selvom beløbet reelt var ca. det dobbelte. De aftalte derfor, at Bent den sidste i hver 
måned skulle have 5.000 kr. i kontanter. 
 
Bent havde længe drømt om at få et Rolex ”Daytona” ur. Ved juletid havde han på nettet fundet et 
brugt ur hos en italiensk urmager, der hed Gianluca. Uret var til salg for 70.000 kr. Det var en god 
pris, og Bent slog til. Da han ikke lå inde med så mange penge, valgte han at overføre beløbet til 
Gianluca direkte fra Garagekompagniets selskabskonto. Han tænkte, at han ville kompensere 
selskabet via sin nye alternative lejeindtægt fra Henrik. Efter at Bent havde overført de 70.000 kr., 
sendte Gianluca Rolex-uret til Bent. Uret var en vellavet kopi, og for at sløre dette havde Gianluca 
vedlagt et selvgjort Rolex-certifikat.    
 
Da foråret kom, havde Anders fået det tiltagende dårligt med, at Garagekompagniet udlejede en 
garage til Henriks lyssky forretninger. Anders indgav derfor en anonym anmeldelse til politiet. Hos 
politiet besluttede anklageren, at anmeldelsen skulle underbygges inden en eventuel anmodning til 
retten om ransagningskendelse. Politiassistenten Peter blev derfor en sen aften i civilt tøj sendt hen 
til garagen for at foregive, at han var en interesseret køber. Henrik lukkede Peter ind, der nu kunne 
konstatere, at garagen var fyldt med stjålne varer. For ikke at vække mistanke købte Peter en pc af 
Henrik. Hjemme på politigården blev det efter opslag i registret over stjålne koster konstateret, at 
pc´en ganske rigtigt var stjålet, og anklageren følte sig nu på tilstrækkelig sikker grund til at 
anmode retten om en ransagningskendelse.     
 
 

1. Gør rede for de impliceredes eventuelle strafansvar efter straffeloven.  
 

2. Er politiets efterforskning lovlig? 
 

3. Er der grundlag for, at retten kan afsige kendelse om ransagning?  


