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1 5 NOV. /CS
Lëtzebuerg, den 15/11/2019
Hër President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Justiz & Bannenzeg Sécherheet
weiderzeleeden.
A menge parlamentaresche Froen n^eu an 1266 hat ech déi zoustànneg Ministeren
iwwert d'Andreiwe vun den Avertissements taxés (AT) befrot. An hiren Àntwerten hunn
d'Regierungsvertrieder mir eng Réi Zuele vun der Police a vum Parquet zoukomme
gelooss, woubâi festzestellen ass, dass am Zàitraum vun 2013 bis 2019 ronn 20
Milliounen Euro un ATen net bezuelt gi sinn éiert de Parquet saiséiert ginn ass.
Wann een d'Zuel vun den onbezuelten ATen éier de Parquet saiséiert gouf mat den
Zuelen, déi duerch d'Aschalte vum Parquet an d'Staatskeess iwwerwise goufen,
verglàicht, da bleiwen um Enn vun der Rechnung ëmmer nach ronn 13 Milliounen Euro
fir d'Period 2013 bis 2018 opstoen (woubâi dës Zuel wahrscheinlech méi héich lait,
well, wéi d'Ministeren ugedeit hunn, d'Montante vun den Ordonnances pénales duerch
déi matabegraffe Justizkàschte méi héich sinn ewéi den ursprüngleche Betrag vun den
ATen).
D'Zuelen aus der zweeter Àntwert ginn deemno keen Opschloss dori\«wer, wéi vill Suen
de Staatskeesen entgaange sinn, well ATen net bezuelt goufen an Ordonnances pénales
net vum Parquet agedriwwe goufen.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Mech bezéiend op den Tableau aus der Àntwert op d'Fro n°614 vun 2013 bis 2019:
wéi vill ATen goufe fràiwëlieg vun den Automobiliste bezuelt nodeems de Parquet
saiséiert ginn ass?
2. An der Àntwert op d'Fro n°1266 stinn d'Unzuel vun den Ordonnances pénales, déi
net vum Parquet konnten exekutéiert ginn. Mech bezéihend op de selwechten
Tableau
O wat waren déi jeeweileg Montanten, déi net hu konnten agedriwwe ginn (vun
2013 bis 2019)?
O firwat konnt de Parquet dës Montanten net andreiwen?
O wéi vill Prozent vun den net agedriwwenen Ordonnances pénales betreffe
Residenten?
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CHAMBRE DES DÉPUTES
Entrée le:

13 DEC. 2019

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

Objet : Question parlementaire n°1484 du 15 novembre 2019 de l'honorable Député Marc Goergen

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe notre réponse à la question parlementaire sous rubrique.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

SamTANSON
Ministre de la Justice

13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Tel. {+352) 247-84537
Fax (+352) 26 68 48 6i

Adresse postale;
L-2934 Luxembourg

info®>mJ.public.lu
www.gouvernement.lu

Gemeinsam Àntwert vun der Madame Sam Tanson, Ministerin fir d'Justiz, an dem Hàr François 3ausch,
Minister vun der Bannenzeger Sécherheet, op d'parlamentaresch Fro N° 1484 vum 15 NovemberiW19 vum
honorabelen Deputéierten Marc Goergen iwwert « Avertissements taxés

Zul)
Defolgenden Tableau enthàlt alléguer déi Avertissements taxés, déi bezuelt gi sinn, nodeems de
Parquet salsélert ginn ass (bis zum 31.08.2019).
Joer
2013
2015

Total AT______: Bezuelt
, 6'407

€227'485.00

6-^8

€249‘170.00

7'379

€263832.00

1V226
2017
2019

'•

12'159

le 442'049.00

10‘367

€361'779.00
',€ 78'346.00

l'878

Doropshin huet den zoustannegen Parquet ee Bericht geschéckt kritt wouidat matgedeeit ginn ass.
Déi Zommen déi hei am Tableau stinn, sinn een Deel vun deene Zommen déi am Tableau aus der
Àntwert op d'Fro 614 ënnert «Recetten» stinn.

Zu2)
Den Tableau aus der Àntwert op d'Question parlementaire n °1266 op deen den honorabl^n
Deputéierten Marc Goergen sech an senger zweeter Fro bezitt ass, bedéngt duerch en lei^um, nët
komplett, well en nâmiech nët ail d'Ordonnances pénales betrëfft, wou den Service vum Parquet
général, deen sech mat dem Andreiwen vun Geldstrofen befaasst, nët exekutéiere konnt, mee
dësen Tableau betrefft nëmmen déi Zuel vun Ordonnances pénales wou d'Administration de
l'enregistrement, des domaines et de la TVA dem Parquet général zréckgeschéckt huet, als "netexekutéiert", an deenen aktuell nach Recouvrementer am virgenannte Service vum Parquet
général nogaangen gëtt.
Et siefdobài praziséiert dass dësen Service vum Parquet général d'Dossieren deen d'Administration
de l'enregistrement, des domaines et de la TV als "nët-exekutéiert" un de Parquet général
zréckschéckt, iwwerhëlt. Deen Service huet dann nachfolgend Mëttelfir d'Geldstrof anzedreiwen,
déi een nom aneren agesat ginmfir d'Eischt geet e leschten Avis un den Veruerteelten (Prozedur
vum Artikel 691 vum Code de procédure penale), et kënnen Modalitéiten mam Veruerteelten
ausgemaach ginnfir dass en op Raten kann bezuelen. Wann dës Mëttel nët graifen, gëtt e
Signalement zwecks Festnahm vun der betraffener Persoun gemaach, fir kënnen eng "Contrainte
par Corps" duerchzeféieren.

Bei enger "Contrainte par Corps" gëtt keen Geld an d'Staatskees bezuelt. Des weideren kënnen
aner Ëmstdnn verhënneren dass eng Geldstrofvum Parquet général agedriwwe gëtt, z.S.j wann se
géint eng Persoun verhaange goufdéi net fonnt ka ginn (keng Adress bekannt, keng Bréifboîte op
hiren Numm,...), oder déi gestuerwen ass, oder wann d'Strof verjahrt ass.
De folgenden Tableau informélert wéivill Ordonnances pénales effektiv nët bezuelt bllww e sinn:

2013
Ordonnances pénales déi
duerch contrainte par corps
exekutéiert goufen
Ordonnances pénales déi
wéinst aneren Grënn
gelâscht goufen (de
Veruerteelten ass nët fonnt
ginn, oder gestuerwen, oder
d'Strof ass verjahrt)

2014

2015

2016

2017

269

344

618

424

2018

De folgenden Tableau Informéiert wéi eng Montanten vum Parquet général nët konnten
agedriwwe ginn:
2016
201}
2015
2014
2013
Ordonnances pénales déi
3.565,00
2.245,00
1.530,00
2.740,00
èM),6ô
duerch contrainte par
corps exekutéiert goufen
Ordonnances pénales déi 71.672,00 38.480,00 50.060,00 57.640,00 98.955,00
wéinst aneren Grënn
gelâscht goufen (cf.
d'Explikatloun, uewen)
Mat den folgenden Prozentsatz vun Residenten/Net-Residenten;:l
2013
2014
2015
Ordonnances pénales
0,00%
7,14%
i Net33,33%
exekutéiert duerch
1 Residenten
contrainte par corps
Residenten
66,67% 100,00% 92,86%
■

Ordonnances pénales déi ; Netwéinst aneren Grënn . Residenten
gelâscht goufen
Residenten

201J
48,24%

2014
'51,11%

51,76%

48,89%

2016

2017
.

2018

2018

. 1

17,65%

11,11'

8,33%

82,35%

88,89! '/o

91,67%

2016
2015
56,09%^ 45,66%

201>7
59,69!

2018^
52,63%

54,34%

40,31! /o

47,37%

43,91%

