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De mishandeling van een ober in de Tsjechische hoofdstad Praag in april 2018 leidde tot 
grote ophef en ontzetting in zowel Tsjechië als Nederland.  
 
Een vrijgezellengroep van zeven Nederlanders wil, op klaarlichte dag, plaatsnemen op een 
terras om vervolgens meegebracht bier te gaan drinken. De manager van het terras spreekt 
de groep op dit gedrag aan waarna een vechtpartij ontstaat. Op beelden is te zien hoe de 
broers intrappen op het hoofd en het lichaam van de ober die op de grond lag. Het geweld 
leidde tot ernstige verwondingen waaronder een schedelbreuk en een gebroken kaak en 
oogkas. 
 
De broers zitten sinds die tijd in een cel in Tsjechië en zijn onderzocht door een psychiater 
die hen toerekeningsvatbaar en dus verantwoordelijk hield voor hun daden. 
Eerder dit jaar werden de twee door de Rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
5 en 6 jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij de ober. De rechter besliste ook dat de 
twee de komende tien jaar het land niet meer in mogen. 
  
Zowel de broers als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. Het OM sprak van een 
poging tot moord en eiste een celstraf van 8 en 9 jaar en een levenslang verbod Tsjechië in 
te reizen. 
 
Het gerechtshof in Tsjechië heeft de twee broers thans schuldig bevonden aan zware 
mishandeling en veroordeeld tot 5,5 en 5 jaar cel, een inreisverbod van tien jaar en tot het 
betalen van een schadevergoeding van €70.000 aan het slachtoffer. De ober heeft nog altijd 
psychische problemen en geheugenverlies. 
 
Nu de straf onherroepelijk is geworden, kunnen de broers hun celstraf in Nederland 
uitzitten. 
 
Wat drank en groepsdynamiek niet kunnen aanrichten! 
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