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: Vervolg mishandeling Praagse ober 21 april 2018

Op 21 april vorig jaar is de Praagse Ober Mirek mishandeld door een groep van 7 Nederlanders. Twee
dagen na de mishandeling zijn twee broers opgepakt die sindsdien in voorarrest zitten op verdenking
van poging tot moord. Zij kunnen maximaal 18 jaar cel krijgen.
De rechtbank heeft de zaak gisteren in behandeling genomen. De ober wilde graag in een besloten
ruimte gehoord worden. Hij heeft aan de mishandeling een gebroken kaak en oogkas overgehouden
evenals een hersenbloeding, geheugenverlies en psychische problemen. Dit verzoek is afgewezen bij
gebrek aan een medische reden. De psychische problemen lijken niet als medische reden te gelden,
terwijl het voor de ober zwaar moet zijn om een paar meter van zijn aanvallers verwijderd te zitten.
Tijdens de rechtszaak bleek dat de broers zich niet veel konden herinneren van de mishandeling door
teveel alcohol of door de adrenaline. Maar ook de ober heeft weinig herinnering aan de gebeurtenis.
Hij is met zijn hoofd hard op de grond terecht gekomen en nadien hebben de twee broers op hem
ingeslagen en geschopt.
De ober heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen waarvan 3 dagen in coma op het randje van de
dood. Deze feiten brengen de daders in een lastig parket.
Het wachten is nu op een medisch rapport over het hoofdletsel. De vraag is of het hoofdletsel is
ontstaan door het schoppen of mogelijk al eerder door de val op de grond. De advocaten van de
daders kunnen in het laatste geval pleiten voor poging tot doodslag of zware mishandeling waardoor
de maximum celstraf aanzienlijk verlaagt.
De uitspraak wordt volgende maand verwacht.
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