Siktelse
POLITIMESTEREN I HAUGALAND OG SUNNHORDLAND

sikter herved

Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
5568 VIKEBYGD

for overtredelse av:

Straffeloven 8 132a første ledd a if annet ledd jf fjerde ledd første
straffalternativ
for ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i
rettsvesenet å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke aktøren til å foreta
eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak
eller en sivil sak
Med aktør i rettsvesenet menes den som
a) har anmeldt et straffbart forhold, har begjært gjenopptakelse av en straffesak
eller er part i en sivil sak,
b) har avgitt forklaring for politiet, for retten eller for
gj enopptakelseskommisj onen,
c) arbeider eller utfører tjeneste for politiet, påtalemyndigheten, domstolen,
kriminalomsorgen eller gj enopptakelseskommisj onen,
d) er forsvarer, bistandsadvokat eller prosessfullmektig, eller
e) vurderer å foreta en slik handling eller å påta seg et slikt arbeid eller en slik
tjeneste
Grunnlag:
Lørdag 4. oktober 2008, på hans bopel ved Vikebygd i Vindafjord, fikk han sin
fraseparerte ektefelle Trude Monica Hansen til å undertegne prosesskriv til retten i
hans favør i deres pågående barnefordelings- og bamevemssak, idet han i dagene
forut for dette hadde truet med å drepe henne hvis hun ikke gjorde som han sa.

10452934

II

Straffeloven $ 227 første straffalternativ
for i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre
høyere straff enn 6 måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var
skikket til å fremkalle alvorlig frykt
Grunnlag:
OBO004
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10452772

Ved flere anledninger i perioden fra 27.09.08 til 17.10.08, i Skoglandsvegen 108 i
Haugesund samt på hans bopel ved Vikebygd i Vinda:Qord, truet han med drepe
Trude Monica Hansen dersom hun ikke gjorde som han sa. Utsagnet var etter
omstendighetene egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
III

Straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ
for ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik å ha tvunget noen til å gjøre,
tåle eller unnlate noe
Grunnlag:
Lørdag 27. september 2008, i Skoglandsvegen i Haugesund, tvang han henne til å
bli med til hans bopel i Vinda^ord ved å true henne med at hun ville bli drept om
hun ikke gjorde som han sa.

10452936

IV

Straffeloven $ 291 første ledd if annet ledd
for rettsstridig å ha ødelagt, skadet, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som
helt eller delvis tilhørte en armen
Grunnlag:

10268518
a 04,02
f 04,06

10268517
a 02,02
e 02,06

a)
Mandag 7. april 2008 kl. ca kl 02:30 i Grue, kjørte han med vilje sin Chevrolet
personbil irm i Nissan personbil med kjermemerke HJ46342 tilhørende Glerm
Alexander Jacobsen, slik at Jacobsens bil ble påført karrosseriskader samt knuste
skiltlys.
b)
Mandag 7. april 2008 ca kl 02.30, i Grue kjørte han med vilje sin Chevrolet
personbil iim i Citroen personbil med kjermemerke DF83949 tilhørende Terje
Nordlie, slik at Nordlies bil ble påført karrosseriskader samt knuste lykter.

Fornærmede har begjært påtale for post Va og Vb.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 22.12.2008

Øivind Bore
pdilitiadvokat

V
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Det tas forbehold om ytterligere bevisføring.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 22. desember 2008

Øyvind Bore
politiadvokat
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