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2012. február 19-én hajnalban súlyosan bántalmaztak egy 27 éves férfit (A.B.) 

Tilburg városában (Hollandia), mely ismerten barátságos, befogadó település a 

homoszexuális személyek számára, az éves „Rózsaszín Hétfő” rendezvényének 

köszönhetően. A.B. három barátjával töltötte az estét egy melegek által 

látogatott szórakozóhelyen. 4 óra 15 perckor a négy férfi elhagyta a 

szórakozóhelyet, hogy haza sétáljon. Amint kiléptek a bárból, hallották, amint 

azt kiabálja pár ember a közelben „te, buzi” és egyéb homoszexuálisokat sértő 

kijelentéseket, ugyanakkor nem volt azonnal világos számukra, hogy ezeket a 

sértéseket nekik címezték. Egy gépjármű közelített hozzájuk, amelyből két 

számukra ismeretlen férfi szállt ki. A.B. és két áldozattársa, C.D. és E.F. állítása 

szerint a gépjárműből kiszállt férfiak egyike C.D.-hez lépett, és azonnal lefejelte 

őt. A másik elkövető az arcán ütötte meg E.F.-et. A.B.-t megdöbbentette az 

elkövetők fellépése, és megkérdezte a barátját lefejelő elkövetőtől, mit 

képzelnek, mit tesznek. Erre a férfi lelökte őt egy lépcsősoron, ami egy ház 

bejáratának alagsorához vezetett. Ezután a támadók visszaültek a kocsijukba, és 

elhajtottak.  

 

A.B. nem érezte azonnal az esése hatását, de másnap arra ébredt, hogy nem tud 

felállni. Azonnali sebészeti beavatkozással tudták megmenteni a lábát. Ezt 

követően hosszas rehabilitációban vett részt, hogy újra járni tudjon. A sérülések 

következményeként fel kellett adnia a munkáját, minthogy profi táncos volt. A 

rendőrség gyűlölet-bűncselekmény megalapozott gyanúja alapján kezdte el a 

nyomozást. A.B. először nem kívánt feljelentést tenni a támadója ellen (C.D. tett 

feljelentést). A rendőrség ezért kirendelte az LMBTQI csoportra szakosodott anti-

diszkriminációs szakcsoport szakértőjét, hogy beszéljen A.B.-vel. A rendőrtiszt 

meggyőzte, így feljelentést tett az áldozat. Ugyanez a rendőrtiszt végig 

közreműködött a nyomozásban, és tájékoztatta az áldozatot az azzal kapcsolatos 

fejleményekről.  

 

2012 júliusában még mindig nem kerítették kézre a gyanúsítottakat, ezért a 

rendőrség a nemzeti televízióban tett közzé egy felhívást esetleges tanúkat 

keresve. Másfelől ösztönözték a homofób vagy egyéb gyűlölet-bűncselekmények 

áldozatait, hogy tegyenek feljelentést a hasonló incidensekről. Végül 

megtalálták, és letartóztatták az elkövetőket. A rendőrségi jelentésen ismételten 

említésre került, hogy a gyanúsítottak „buzinak” nevezték az áldozatokat. 

Másfelől hangsúlyozták azt is, hogy az áldozatok épp egy ismert melegbárból 

léptek ki, amikor megtámadták őket. A nyomozást koordináló vezető ügyész 

konzultált egy diszkriminációs ügyekben szakértő ügyésszel. Időközben A.B. 

elmesélte a történetét számos, médiában megjelenő interjúban.  

Esettanulmány 

(bírák/ügyészek számára, áldozati csoport: LMBT) 
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Voltak ellentmondások a tanúk vallomásában, ami annak tudható be, hogy az 

incidenset megelőzően alkoholt fogyasztottak. Problematikus volt, hogy a 

gyanúsítottak hasonlóak voltak kinézetüket illetően, és az áldozatok vallomása 

arról, hogy melyikük mit tett, eltért attól, amit a gyanúsítottak és az autójukban 

ülő két lány állított. Az ügyész és az eljáró bíró egyetértettek abban, hogy nem 

volt megállapítható, a két gyanúsított közül melyik elkövető lökte le a lépcsőkön 

A.B.-t.  

 

Kérdések: 

(‘A’ csoport: vád, ‘B’ csoport: védelem. Bizonyos kérdések mindkét csoportra 

vonatkoznak.) 

1) Hogyan minősítené az esetet? 

2)  ‘A’ csoport: Milyen gyűlölet-bűncselekményre utaló bizonyítékokra lenne 

szükség a vád megalapozottságához? 

3) ‘B’ csoport: Milyen érveket hozna fel a védelem érdekében? 

4) Milyen kérdéseket tenne fel az áldozatnak és a terhelteknek a tárgyalás 

során? 
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