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Haugaland tingretts sak nr. 08-159029ENE.

Ankende n art;

Rune Leander Hansen, p.t. Åna fengsel.

Forsvarer!

Adv. John Raknes, Postboks 511,5501 Haugesund.

Ankemotpart:

Påtalemyndigheten v/Haugaland og Sunnhordland
politidistrikt, Postboks 278,5501 Haugesund.
—oOo—

Haugaland tingrett har 23.10.08 avsagt kjennelse med slik slutning;
“Rune Leander Hansen, fø d t 06.12.1955, kan holdes varetektsfengslet inntil
annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover den
20.11.08 kl. 15.00".
Kjennelsen er forkynt for siktede via politiet, i etterkant av rettsmøtet, hvor han
da påanket avgjørelsen. Som støtteskriv, til nærmere begrunnelse av anken, skal
særlig anføres flg.;

Posladntjrøe;

Koniunidresse;

Telefon kontor;

Postboks 511
NO‘-5501 Haugesund

HiiraldHgL 140
(Sveliandbyggei)
5527 Haugesund

$2 71 68 02

Telefax:
52 72 95 50

E-poat:
Tlf. prival: 52 71 33 45
Mobil; 916 64 H20

Benkklo.: 3240.05.06972
Foretakiiregi.iterei;
NO 97 J 341 475 MVA

johnrafcnc.s@adv-hg.id.no
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Siktede mener at anmeldelsen og hele siktelsen beror på totalt
feilaktige/løgnaktige påstander fremkalt av spesielle og kaotiske omstendigheter
hvor fornærmede selv er i en umulig situasjon, sterkt påvirket av disse
vanskelige forhold og antagelig også av personer rundt seg. Siktede og
fornærmede har vaot gift og har 10 bam sammen, men står oppi en vanskelig
bamevemssak, som har versert over tid og hvor situasjonen etter hvert er slik at
barneverntjenesten truer med omsorgsovertagelse. Det verserer også en sivil
sak mellom partene om barnefordeling m.v. Det foreligger et vedtak fra
Fylkesnemnda i Rogaland som tvinger fornærmede opp i et hjørne i forhold til
siktede. Vedtaket går kort forklart ut på at omsorgsovertagelse ikke skjer så
lenge fornærmede avstår fra kontakt med siktede. Fornærmede er sånn sett
under stadig overvåking og press fra bamevemstjenesten, under stadig trussel
om akuttvedtak. Det er samtidig slik at hun selv (og barna) ønsker kontakt med
siktede og hun har til dels også selv tatt initiativ til slik kontakt. Fordi dette
misbilliges av barnevernet og kan utgjøre direkte brudd på forutsetningene fra
Fylkesnemnda for å avstå fra omsorgsovertakelse så har hun antagelig sett seg
presset til å fremsette slike påstander og beskyldinger mot siktede for å forsvare
seg selv og sin egen opptreden og fremme egne interesser i bamevemssaken og
den pågående sak om barnefordeling. Siktede mener ellers også at fornærmede
kan være lett å lede og manipulere og er tidvis også ustabil og unøyaktig med
beskyldninger mot ham. Det er eksempler på dette også fin tidligere, bl.a. innga
hun en anmeldelse mot siktede om lignende forhold i mai i år, om at han skulle
ha framsatt lignende drapstrusler mot henne også den 7. april 08, men som
gjennom fiæmleggelse av noen lydbåndopptak fin aktuelle situasjon (fremlagt
for lensmannen i Grue) oppklarte det hele til noe helt annet, helt uproblematisk
(beskyldningen viste seg som rent oppspinn) hvorpå saken ble henlagt og
fornærmede trakk også anmeldelsen tilbake.
Det fremstår ellers også noe merkelig at anmeldelse fra hermes side skjer først
etter gjentatte trusler, angivelig, over en periode hvor hun selv på eget initiativ
har tatt kontakt med ham og oppsøkt ham. Det virker usannsynlig at hun da
ikke skulle ha amneldt dette før eller i hvert fall avstått fira å ta sUk frivillig
kontakt
I flg, siktede kan saken oppklares fullstendig og i hans favør gjermom avhør av
også 2 av barna - han har bedt om at politiet gjennomfører slike avhør. Dette
bør kurme skje i løpet av kort tid - han er fortvilet over at det ikke ør gjort
allerede.
Siktede mener også bestemt at det er helt grunnløst å påstå at han er syk eller
psykisk ustabil på noen måte eller at han er i stand til drepe noen eller å true
med noe slikt - dette vil kunne bekreftes av hans fastlege, evnt. annen
kompetent lege (han er villig til å underlegge seg slike undersøkelser). Tvert
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imot - når det gjelder familien, inklusive konen - så er han oppriktig glad i dem
og ønsker kun det beste for både fornærmede og barna. Det er helt fremmed for
ham det han her blir beskyldt for, også helt usannsynlig og urimelig ettersom
han også har trodd og gått inn for hele tiden at vanskelighetene i familien skal
ordne seg og slik at han og konen kan finne tilbake til hverandre og gjenoppta
samlivet, om ikke barnevernet står i veien. Det har også på denne bakgrunn
fonnodningen helt imot seg at han utsetter konen for drapstrussler eller tvang.
Han er tidl. helt ustraffet og aldri heller, uten om nevnte forhold, vært verken
anmeldt tidligere eller pågrepet for noe som helst. Schizofreni-diagnosen som
er nevnt i tingrettens kjennelse ligger mer enn 30 år tilbake og har ikke senere
vært noe tema eller noe han har trengt behandling for. Tvert imot har leger
senere bekreftet at dette ikke har noen betydning.
Det antas også uforholdsmessig med fengsling her. Han er selvprosederende i
saken som pågår om barnefordeling og han har følgelig behov for å ivareta sine
oppgaver og interesser både med dette og i forhold til bamevemssaken, hvilket
blir tilnaramet umulig for ham under varetektsfengsling. Som nevnt stiller han
seg helt uforstående og avvisende til beskyldningene mot seg og mener at
nettopp dette med å gjøre det vanskelig for ham å ivareta egne interesser osv. i
disse pågående rettssakene kan være del av motivet for å rette slike
beskyldninger mot ham. Han avskjæres i tilfelle også fra nonnal kontakt med
sine bam, som derved selv blir sterkt skadelidende ved dette idet naturlig nok
også barna trenger kontakt med sin fai og drø hjelp og støtte som han kan bidra
med overfor barna. Han har også faktisk forsørgelse av ene datteren, som bor
sammen med ham på familiens småbruk.
På gården er det også hunder og fugler m.v. som trenger hans daglige tilsyn og
stell.
Han sier seg villig til å underlegge seg hvilke som helst
kontrollordninger/varetektsunogater som retten eller påtalemyndigheten finner
frem til.
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Det nedlegges slik
PÅSTAND:
Siktede løslates, evnt mot meldeplikt eller aimen form for kontrollordninger/
vareteksurrogat, subsidiært; fengslingsperioden begrenses/nedsettes.
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Iflg. påtalemyndigheten v/p.adv Bore, Hgsd. så blir dokumenter sendt
lagmannsretten den 24.10.08. Nærværende skriv sendes derfor direkte på fax
og pr.post til Gulating lagmannsett, kopi sendes Haugaland og Sunnhordland
PD pr. fax og pr. post.

