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Oslo, 14.02.2020 
 

Deres referanse: 14962992 39881/19-204 
 
Klage på henleggelse i sak om grovt bedrageri etter straffeloven § 372, jf. § 371. 
 
Undertegnede representerer AS Roger Jensen Trading Co Ltd. 
 
Henleggelsen kom frem til min klient den 24.01.2020. Klagen er dermed rettidig inngitt. 
 
Politiet henla forholdet på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. 
 
Grove bedrageri etter straffeloven § 372 er alvorlige straffbare handlinger. Denne saken gjelder 
betydelig økonomisk skade, og handlingen har et organisert preg. Den økonomiske skaden er på kr 
46 000 000. Gjerningspersonen har videre en tilknytning til myndighetene i Eritrea. Saken har stor 
økonomisk betydning for AS Roger Jensen Trading Co Ltd. 
 
Gjerningspersonen har en historikk som beviser at dette er forsettlig bedrageri. Han forsøker å 
opparbeide sterke tillitsforhold til leverandører. Deretter gjør han store innkjøp som han ikke har til 
hensikt å betale for. 
 
Politiet er avhengig av å ha god tillit blant befolkningen. Denne tilliten blir svekket ved henleggelse 
i saker med kjent gjerningsperson. I denne saken er det kjent at gjerningspersonen er Tekeste 
Tesfamichael. 
 
Det følger av Rundskriv nr. 3/2016 fra Riksadvokaten at «henleggelse på grunn av manglende 
kapasitet er begrenset til etterforskning av sak med ukjent gjerningsperson». I tillegg har flere 
justisministre understreket at saker med kjent gjerningsperson som hovedregel ikke skal henlegges.   
 
Det følger også av rundskrivet at «Adgangen til henleggelse i disse tilfellene er meget snever, også 
for de mindre alvorlige sakene, med mindre det dreier seg om helt bagatellmessige forhold». Det 
skal også mer til for å henlegge saker mot privatpersoner, og det må foreligge en «særlig grunn» for 
en slik henleggelse. 
 
Dette er en alvorlig sak, og fornærmede er en privatperson. Gjerningspersonen skal møte i Asker og 
Bærum Tingrett den 17.03.2020. Jeg kan ikke se at det foreligger en særlig grunn for en slik 
henleggelse. 
 

Med vennlig hilsen 
Advokatfullmektig Jonas Brandal på vegne av advokat Marie Sølverud 

 
 


