
HAUGALAND TINGRETT

RETTSBOK

Den 14.04.2016 ble hovedforhandling holdt i Haugaland tingrett, Haugesund. 

Saksnr.: 16-045168MED-HAUG/

Rettens leder: Tingrettsdommer Leif Egil Holstad

Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat John Olav Thorbjørnsen

mot

Rune Leander Hansen

r } -



Til stede:
Aktor: Politiadvokat John Olav Thorbjørnsen

Tiltalte møtte ikke.

Rettens leder redegjorde for habilitetsreglene. Retten erklærte seg habil. Det framkom 

ingen innvendinger mot rettens habilitet.

Aktor la frem forelegg datert 12.02.16, som trer i stedet for tiltalebeslutning, jfr. strpl.§268. 

Forelegget ble lest opp.

Aktor begjærte saken fremmet i tiltaltes fravær, jfr. strpl. §281, og redegjorde for 

begjæringen og vilkårene. Tiltalte har avgitt politiforklaring. Aktor opplyste at tiltalte var i 

kontakt med saksjour i mars måned og at han da opplyste at han ikke kunne møte på grunn 

av sin helsesituasjon og økonomi. Han er uføretrygdet. Saksjour opplyste at han hadde 

plikt til å møte og at han eventuelt måtte dokumentere sin helsesituasjon som innebar at 

han ikke kunne møte.

Retten besluttet å fremme saken i tiltaltes fravær, idet han er lovlig stevnet til rettsmøtet og 

er uteblitt uten at det er sannsynliggjort at han har gyldig fravær. Retten har -  i likhet med 

aktor - mottatt en epost den 13.04.16, jfr. dok. 14 i rettens saksdokumenter. Det er ikke noe 

i eposten som sannsynliggjør at tiltalte har gyldig fravær i f h t helsetilstand. Han sonet 

dom i Sandeid fengsel så sent som i januar 2016. Han bor i Vikebygd og det er tale om 

svært beskjedne utgifter til offentlig transport til Haugesund. Det er videre ikke tale om å 

idømme fengsel i mer enn 1 år og hans nærvær er ikke nødvendig for sakens opplysning, 

jfr. strpl. §281.

Aktor fikk ordet til innledningsforedrag, redegjorde for tiltalen og nevnte de bevis som 

ville bli ført.
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Kl. 09.12 framsto vitne nr. 1 pr. telefon

Navn: Roy Adolfsen

Fødselsdato: 27.08.80

Adresse: Sandeid fengsel

Stilling: Fengselsførstebetjent

Tilknytning til tiltalte: Nei

Sa seg kjent med vitneansvaret, avga forsikring og forklaring.

Vitnet ble dimittert kl. 09.20.

Aktor framla:

1. Anmeldelse og dokumentasjon fra Sandeid fengsel

2. Haugaland tingretts dom av 16.04.15

3. Utskrift fra straffe- og bøteregisteret

Aktor fikk ordet til prosedyre. Aktor framla påstandsskrift som ble vedlagt rettsboken. 

Rettens leder erklærte forhandlingene for avsluttet og saken opptatt til doms. 

Forkynning
Tiltalte var ikke til stede ved avslutningen av hovedforhandlingen, og dommen blir å 

forkynne via aktor.

Forhandlingene varte fra kl. 09.00 til kl. 09.25.

Retten hevet

Leif Egil Holstad
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HAUGALAND TINGRETT
POSTBOKS 385 - 5501 HAUGESUND
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