LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Sécurité intérieure

Luxembourg, le 2 2 "t1” 2017

fS^ÂMEMM^ÉPUTES

2 2 NOV. 2017
Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
p.a. Service Central de Législation
L-2450 Luxembourg

Objet : Question parlementaire n* 3380 du 23 octobre 2017 de Monsieur le Député Fernand KARTHEISER

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire reprise sous rubrique.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de la Sécurité intérieure.

Étienne SCHNEIDER
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L 2012 Luxembourg
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D'Antwert op d'parlamentaresch Fro n°3380 vum 23ten Oktober 2017 vum honorabelen Deputéierten
Fernand KARTHEISER.

Ad Fro 1
Wat d'Police betrëfft ass et esou dass wann d'Zentralunitéit vun der Verkéierspolice feststellt dass dat
geblëtztén Gefier e Gefier vun der Police ass, dann gëtt eng Recherche am Journal des Incidents (JDI) vun der
Police gemaach fir festzestellen op et en Grond hannert der Vitesseiwwerschreidung gëtt. Wann bel dëser
Recherche eraus kënnt dass d'Vitesseiwvwerschreidung sech am Kader vun enger Policemissioun befënnt déi
eng urgent Fortbeweegung erfuerdert huet, dann gëtt den Avertissement taxé annuléiert, sollt dëst aw/er net
den Fall sinn, ginn déi schëlleg Chauffeuren vun der Police grand-ducale gemass dem Gesetz poursuivéiert.
Wann esou eng Strofdot virlait dann kritt den Besëtzer vum Gefier, an dësem Fall d'Generaldirektioun vun
der Police grand-ducale, an enger éischter Phase, een Avertissement taxé ausgestallt. D'Gestioun vun den
Gefierer an der Police erméiglecht am Normalfall eng liicht an séier Identifikatioun vum eigentlechen
Chauffeur vum Gefier, sou dass an enger zweeter Phase den Avertissement taxé vun der Generaidirektioun
vun der Police un den betreffenden Chauffeur weidergeleet gëtt. Den Chauffeur muss dann den Formulaire
de contestation vum Avertissement taxé ausfëllen an seng identitéit als Chauffeur vum Gefier uginn.
D'Generaldirektioun schéckt dann den ausgefëllten Formulaire zeréck un déi zoustanneg Unitéit vun def
Verkéierspolice. En néien Avis d'infraction gëtt dann der betreffender Persoun zougestallt, déi dann déi
selwecht Rechter huet ewéi ail Bierger deen esou een Bréif kritt.
Déi aner Administratiounen, Servicer an Ministèren vum Staat kréien hier Avertissements taxés, oder Procèsverbalen, zougestallt an mussen dann intern kioer stellen wien den Chauffeur vum Gefier war an d'Identitéit
dann der Police kommunizéieren fir dass déi betreffend Persoun sech eventuell justifizéieren oder
d'Geldstrof bezuelën kànn. Déi Administratiounen an Servicer déi och am Besëtz sinn vun Gefierer déi am
Eildéngscht kënnen fueren mussen dann dem zoustannegen Service vun der Verkéierspolice matdeelen op
d'Vitesseiwwerschreidung duerch d'Ëmstann justifizéiert war oder net.

Ad Fro 2
Den schëllegen Chauffeur muss d'Geldstrof selwer bezuelen an och déi eventuell juristesch Konsequenzen
ausdroen oder d'Strofdot ufechten. Sollt et sech em een Ausnamefall handelen sou wéi sub 1) beschriwwen,
dann gëtt den Avertissement taxé annuléiert.

Ad Fro 3
Deri Eildéngscht ass am Code de la Route définéiert, an ail aner Motiv fir déi autoriséiert Vitesselimitatioun
ze iwwerschreiden as nëtvalabel.

Ad Fro 4
Den Chauffeur deen am Eildéngscht fiert muss sain Avertissement taxé net bezuelen oder sech virun der
Justiz verantwerten, well d'Dispositiounen vum Artikel 139 vum Code de la Route sech net op den
Eildéngscht applizéieren. Dëst stellt awer viraus dass déi sonor Warnsireenen an déi blo Luuchten ageschalt
sinn. D'Chauffeuren mussen an ail den Fall d'Securitéit vum Stroosseverkéier sécherstellen.
Et muss allerdéngs praziséieft ginn, dass déi blo Luuchten oft net op den Radarbiller ze gesinn sinn an dass
d'Verkéierspolice net ëmmer identifizéieren kann op d'Gefier sech am Eildéngscht fortbeweegt huet oder
net, soudass déi concernéiert Chauffeuren der Verkéierspolice déi néideg Dokumenter oder Rappbrt'en
mussen kommunizéieren déi den Eildéngscht attestéieren.

Ad Fro 5
Bis dato huet d'Police eisen Informatiounen no nach keen Disziplinarverfahren wéinst enger
Vitesseiwwerschreidung am Kader vun engem Chauffeur deen vun engem Radar geblëtzt ginn as, virgeholl.
Den schëllegen Chauffeur deen seng Geldstrof bezilt riskéiert am Normalfall keng disziplinaresch Suitten.
D'Gesetz vum 16ten Abrëll 1979 iwwer d'Disziplin an der Force publique gesait allerdéngs fir dass eng
stroffechtiech Sanktioun net verhënnert dass en Polizist och nach zousatziech disziplinaresch gestrooft kann
ginn. An esou enger Hypothees muss vun Fall zu Fall gekuckt ginn op d'Behuelen vum Polizist och en
Verstouss géint déi generell Prinzipien vun der militarescher Disziplin duerstellt.

Ad Fro 6
Jo, d'Police grand-ducale \war schon konfrontéiert mat Chauffeuren déi am Eildéngscht geblëtzt ginn sinn. Ail
Fall konnt bis dato opgekiaert ginn an keen Chauffeur gouf onbegrënnt bestrooft. Verschidden Agenten vun
der Police grand-ducale goufen och schon ausserhalb vum Eildéngscht geblëtzt an am Prinzip ginn dës
Geldstrofen bezuelt.
Wat déi viséiert Chauffeuren betrëfft, kann keen erhéichten juristeschen Risiko festgestallt ginn, well déi Fall
am Prinzip vum Eildéngscht ofgedeckt sinn.

