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Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service Central de Législation
Luxembourg

Objet: Question parlementaire n°2442 du 24 juin 2020 des honorables Députés Roy Reding et
Fernand Kartheiser

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe ma réponse à la question parlementaire sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
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Ântwert vun der Justizministesch Sam Tanson op d'parlamentaresch Fro
N° 2442 vum 24. Juni 2020 vuri' den honora bien Deputéierten
Fernand Kartheiser a Roy Reding

Fro 1
Virum Gesetz vum 7. Juni 2012 iwwert d'Justizattachéen ass de Rekrutement an d'Magistratur
exklusiv duerchgefouert ginn op Basis vun den Examensresultater am Kader vum Stage judiciaire,
deen ais ,,Avouésexamen" bezeechent gëtt. Am Schnëtt haten d'Kandidaten fir d'Magistratur eng
Beruffserfarung ais Affekot vun 2 bis 3 Joer.
Zënter dem Gesetz vum 7. Juni 2012 gëtt et ee speziellen Examen-Concours fir an d'Magistratur.
D'Kandidaten mussen drai schrëftech Epreuven ofleeën. D'Kenntnisser ginn am Zivilrecht, am
Strofrecht an am Verwaltungsrecht getest. D'Attachéskommissioun, déi exklusiv aus Magistraten
besteet, organiséiert déi Examen an klasséiert d'Kandidaten op Basis vun den Examensresultater.
Des Kommissioun proposéiert dem Grand-Duc d'Kandidaten déi eng provisoresch Nominatioun
ais Justizattaché kréien.
Am Joer 2015 ass et zu enger Reform vum Gesetz iwwert d'Justizattachéen komm. Zwou
Mesuren si getraff ginn:
Et brauch ee keen ,,Avouésexamen" méi fir zum Examen-Concours zougelooss ze ginn. Et geet
duer wann eng opmanst warend engem Joer ais Stagiaire an enger Affekotenetüde oder enger
Notairesetüde geschafft huet.
Zousatzlech ass eng zweet Rekrutementsprozedur fir d'Magistratur geschafe ginn. Dat ass de
Rekrutement op Dossier. Et gëtt op Dossier rekrutéiert wann séch net genuch Kandidaten fir den
Examen-Concours gemellt hunn respektiv den Examen net erfollegraich ofgeschloss hunn. Um
Rekrutement op Dossier kënne nëmme Kandidaten deelhuelen, wa si den ,,Avouésexamen"
gepackt hunn an eng Beruffserfarung ais Affekot vun opmanst 5 Joer virweise kënnen. Hei gëtt
selektionéiert op Basis vu folgenden Elementer : d'Resultater vum ,,Avouésexamen" an de Cours complémentaires en droit luxembourgeois, d'BerUffserfarung, d'Zousatzqualikatiounen an
eventuell Publikatiounen.
Fro 2
Fir d'Année judiciaire 2020/2021 si 25 Posten fir Justizattachéen ais vakant erklaert ginn. De
Justizminister fixéiert d'Zuel vun de vakante Posten op gemeinsame Virschlag vum Procureur
général d'État, vum Président vun der Cour supérieure de justice a vum Président vun der Cour
administrative.
Et goufen insgesamt 21 Kandidaturen fir dat nachst Année judiciaire agereecht: 12 fir den
Examen-Concours an 9 fir den Rekrutement op Dossier. Wat den Examen-Concours betrëfft huet
sech 1 Kandidat net presentéiert an 4 Kandidaten haten ongenügend Notten. Am Kader vum
Rekrutement op Dossier huet 1 Persoun hir Kandidatur zréckgezunn.

D'Rekrutementsprozedur huet folgend Resultater ginn. 13 Kandidaten sinn eligibel fir eng
provisoresch Nominatioun ais Justizattaché ze kréien. 7 Kandidaten sinn iwwert den ExamenConcours rekrutéiert ginn an 6 Kandidaten op Basis vum Dossier.
Et gëtt leider ee negativen Trend. Et kënne net genuch Kandidaten fir d'Magistratur rekrutéiert
ginn. Fir déi leschte Kéier konnten am Joer 2017 ail vakant Attachésposten besat ginn: 15
Kandidaten konnten deemools rekrutéiert ginn. Am Joer 2018 woren 17 Posten ausgeschriwwen:
vun deenen 17 Kandidaten, déi ursprénglech eng provisoresch Nominatioun kruten, huet 1
Persoun ais Justizattaché opgehal ze schaffen. Am Joer 2019 woren 20 Posten vakant: 17
Kandidaten konnten ursprénglech rekrutéiert ginn; dovun hunn 2 Persounen demissionnéiert. Fir
d'Année judiciaire 2020/2021 ginn et leider nëmmen 13 Rekrutementer vun 25 méigleche Posten.

Am Kader vun den Justiz gesait den Koalitiounsaccord kee Verzicht op d'Lëtzebuerger
Nationalitéit vir. Momentan lafen keng Aarbechten fir Auslanner den Accès zur Magistratur ze
erlaben.

D'Gesetz iwwert d'Justizattachéen erméiglecht et elo schonns fir experimentéiert Affekoten an
d'Magistraturen ze intégréieren. Wann Kandidaten den ,,Avouésexamen" gepackt hunn an eng
Beruffserfarung ais Affekot vun opmanst 5 Joer virweisen, dann kënnen si am Kader vum
Rekrutement op Dossier ais Justizattaché postuléieren. Ech verweisen op meng Antwert op d'Fro
1.
Déi gesetzlech Reformen betreffend d'Justizattachéen, déi an den Joeren 2012 an 2015
duerchgefouert gi sinn, hunn et erlaabt fir d'Zuel vun den Rekrutementer ze erhéijen. Leider geet
et net duer fir ail Posten an der Magistratur kënnen ze besetzen. An der Zukunft riskéiert déi
Problematik séch nach weider ze verschaerfen.

