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Avsagt:

Saksnr:

14.04.2016

16-045168MED-HAUG/

Rettens leder: Tingrettsdommer Leif Egil Holstad

Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat John Olav Thorbjørnsen

mot

Rune Leander Hansen

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse



DOM

Rune Leander Hansen, er født 06.12.1955 og bor i Vikebygd.
#

Ved forelegg utferdiget 12.02.16 av Sør-Vest politidistrikt -  som trer i stedet for 
tiltalebeslutning i medhold av strpl. §168 - er han satt under tiltale ved Haugaland tingrett 
for overtredelse av

Straffegjennomføringsloven § 40 syvende ledd
for som domfelt på frifot å ha unnlatt å etterkomme kriminalomsorgens pålegg om å møte til å 
utholde frihetsstraff eller samfunnsstraff til fastsatt tid og sted for å påbegynne fullbyrdingen

Grunnlag:
Torsdag 10. desember 2015 kl. 14.00 møtte han ikke til soning i Sandeid fengsel for fullbyrdelse 
av Haugaland tingretts dom av 16.04.15 hvor han ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager, til tross 
for at han var lovlig innkalt ved brev fra kriminalomsorgen.

Hovedforhandling ble holdt i dag, den 14.04.16. Tiltalte møtte ikke, og saken ble besluttet 
fremmet i hans fravær, jfr. strpl. §281. Retten mottok forklaring fra 1 vitne, og det ble 
foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med forelegget til bot på 7 200 
kroner, subsidiært fengsel i 14 dager, samt idømmelse av saksomkostninger etter rettens 
skjønn.

Tiltalte la ned påstand om at han måtte frifinnes.

Rettens vurdering

Under hensyntagen til at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode finner retten det bevist 
at tiltalte forsettlig har forholdt seg som beskrevet i forelegget.

Det fremgår av fremlagt dokumentasjon, underbygget av vitneforklaring fra fengsels- 
førstebetjent Adolfsen, at tiltalte ved Haugaland tingretts dom av 16.04.15 ble idømt 21 
dager fengsel for overtredelse av straffeloven 1902 §127 første ledd første straffaltemativ.
Han ble innkalt til soning av dommen ved brev av 28.09.15 -  hvor oppmøte for soning av 
dommen ble angitt til Sandeid fengsel den 10.12.15 kl. 14.00. Innkalling ble bekreftet 
mottatt av ham ved at han i epost av 17.11.15 henviste til nevnte innkallingsbrev. Retten er 
blitt forelagt eposten og den er gjennomlest av retten. Eposten ble av Kriminalomsorgen 
ansett som en søknad om utsettelse på straffegjennomføringen, og ved brev av 03.12.15 ble 
søknaden avslått. Det fremgår avslutningsvis i brevet at en klage på avslaget ikke vil ha 
oppsettende virkning.
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Tiltalte møtte ikke til soning av dommen den 10.12.15, og Kriminalomsorgen mottok i 
stedet den 14.12.15 en klage på avslaget om soningsutsettelse. Den 21.12.15 ble domfelte 
etterlyst. Han ble senere pågrepet og soningen av Haugaland tingretts dom gjennomført i 
Sandeid fengsel i perioden 08.-29.01.16.

De grunner tiltalte har oppgitt til ikke å ville/kunne møte til soning er åpenbart ikke 
holdbare. Tiltalte bestred bl.a. i epost av 17.11.15 grunnlaget for domfellelsen, og anførte 
bl.a. at rettsbehandlingen var ulovlig og straffbar -  noe også årsakene til den var. Straffen 
ble anført å være uproporsjonal, gjennomføring av straffen ville ha alvorlig livs- 
ødeleggende konsekvenser for ham og hans familie, og at han feilaktig i sak etter sak ble 
fremstilt som aggressiv, voldelig, ubesindig og usaklig. I politiforklaring i forbindelse med 
inkvirering på Sandeid fengsel den 08.01.16 -  etter at han var gjort kjent med sine 
rettigheter -  forklarte tiltalte at han ikke møtte til soning fordi han ikke hadde mulighet til å 
møte av praktiske og økonomiske grunner. Han hadde ingen å kontakte for om mulig å få 
hjelp. Han erkjente ikke straffeskyld.

r.

Unnlatt oppmøte til soning av straffen på 21 dager fengsel kvalifiserer ihht Riksadvokatens 
direktiv -  og påtalepraksis -  til bøtestraff.

Retten finner at straffen passende kan settes til en bot på 7 200 kroner, subsidiært fengsel i 
14 dager.

Tiltalte hadde slik retten ser det ingen rimelig grunn til ikke å vedta utstedt forelegg, og 
han skal da i utgangspunktet idømmes saksomkostninger i samsvar med hovedregelen i 
strpl. §436. Tiltalte har imidlertid i fremlagt dokumentasjon opplyst at hans økonomiske 
situasjon er svært vanskelig, men retten har ikke opplysninger som underbygger dette. 
Retten har likevel under noe tvil lagt dette til grunn ved vurderingen av om saks
omkostninger skal idømmes, jfr. strpl. §437 tredje ledd, hvor det også hensyntas at han er 
uføretrygdet og nå idømmes en bot på 7 200 kroner. Saksomkostninger idømmes ikke.

DOMSSLUTNING

Rune Leander Hansen, født 06.12.1955, dømmes for overtredelse av straffegjennom- 
føringsloven §40 syvende ledd til en bot på 7 200-sjutusentohundre- kroner, subsidiært 
fengsel i 14-ij orten- dager.

Saksomkostninger idømmes ikke.

*
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Stevnevitneforkynning
Dommen sendes politiet ved aktor for forkynning ved stevnevitne for domfelte. Vedlagt 
dommen følger "Rettledning til domfelte”, opplysning om når dommen anses forkynt og 
opplysning om ankefrist.

År 19 den kl. - ble denne dom
lovlig forkynt for domfelte

Bekreftet utskrift av dommen med påtegning
om forkynnelsen ble levert.
Han ble gjort kjent med adgangen til å bruke 
rettsmidler og fristen for dette.
Han bie spurt om Jian vedtar dommen.
Han erklærte at han \
Rettledning dl domfelte i utfylt stand ble levert. 
Dcaueke frie gjort kjent med betydningen av
bet l-i:r; dom.
Dare i henhold til avgitt forsikring.
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