
 

 
 

Stockholms tingsrätt
B 15565-17

Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Jean-Claude Arnault (19460815-9655)
Tolkbehov franska, medborgare i Frankrike.
Företräds av advokat Björn Hurtig.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 VÅLDTÄKT
5000-K1489940-17

Jean-Claude Arnault har med våld tvingat sekretess A att utföra oralsex vilket
är en sexuell handling jämförlig med samlag. Våldet har bestått i att Arnault
betvingat målsäganden genom att han tagit ett kraftigt tag i sekretess A:s
nacke och därvid hållit fast henne samtidigt som han tryckt in sitt kön i hennes
mun och hals.

Han har härefter genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden genom att
otillbörligen utnyttja att målsäganden, med hänsyn till omständigheterna
enligt ovan, befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd då Arnault utnyttjat att
sekretess A pga av hans tidigare våldsamma beteende, befunnit sig i en hotfull
situation och känt allvarlig rädsla och därmed saknat förmåga att värja sig.

Det hände på Storskärsgatan, Stockholm, Stockholms län den 5 oktober 2011.

Arnault begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 1 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013

Målsägande
Sekretess Sekretess A
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 70296 Kungsbron 21 010-562 50 00 registrator.akcity-stockholm@aklagare.se
10722  STOCKHOLM

Telefax

010-562 55 75
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2 VÅLDTÄKT
5000-K1489940-17

Jean-Claude Arnault har genomfört ett samlag med sekretess A varvid han
otillbörligen utnyttjat att hon på grund av sömn befunnit sig i ett hjälplöst
tillstånd. Det hände på Storskärsgatan, Stockholm, Stockholms stad mellan
den 2 december 2011 och den 3 december 2011.

Arnault begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 1 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013

Målsägande
Sekretess Sekretess A
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

3 Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Sekretess A angående händelserna  till

styrkande av gärningarna. Beräknad tidsåtgång ca 2 timmar 30 min.

2. Förhör med den tilltalade Jean-Claude Arnault (tolkbehov franska)
som förnekar brott. Beräknad tidsåtgång ca 30 min.

3. Förhör med vittnet Gunnel Helena Boberg angående vad målsäganden
uppgivit till henne samt hennes sinnestämning i nära anslutning till
händelserna  till styrkande av gärningarna i åp 1 och 2. Beräknad
tidsåtgång ca en timme.

4. Förhör med vittnet Johan Schybert angående vad målsäganden uppgett
om händelsen samt hennes sinnesstämning i samband med ett besök på
vittnets  mottagning den 19 oktober 2011 till styrkande av åp 1. Beräknad
tidsåtgång ca 30 minuter

5. Förhör med vittnet Karin Vendela Maria Fredricson angående vad
målsäganden uppgett till henne om händelserna samt hennes
sinnestämning  till styrkande av åp 1 och 2. Beräknad tidsåtgång ca en
timme.

6. Förhör med vittnet Hanna Nordenhök angående vad målsäganden
uppgett om händelsen till styrkande av åp 1. Beräknad tidsåtgång ca 45
min.
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7. Förhör med vittnet Per Gustaf Wadman angående vad målsäganden
uppgett till honom om händelsen och hennes sinnesstämning under åp 1
och de diskussioner de haft om att polisanmäla under år 2013 till
styrkande av gärningen under åp 1.Beräknad tidsåtgång ca 30 min

8. Förhör med vittnet Ulf Jakob Staberg angående vad målsäganden
berättat för honom om händelserna, hennes sinnesstämning och hur det
påverkat henne i deras relation till styrkande av målsägandens
trovärdighet beträffande åp 1 och 2. Beräknad tidsåtgång ca 45 min.

9. Förhör med vittnet Lisa Munkhammar  angående omständigheterna när
målsäganden anmälde brottet samt dennes sinnesstämning vid tillfället till
styrkande av målsägandens trovärdighet. Tidsåtgång ca 10 min.

4 Övrig bevisning
Journalanteckning (förundersökningsprotokoll s. 38) från 20111019 för att
bevisa att målsäganden denna dag berättat om händelsen under åp 1 för vittnet
Schybert.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: två dagar.
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