
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Justice Luxembourg, le J S novembre 2019 

Réf. N* QP-101/19

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

Objet ; Question parlementaire n’1260 du 27 septembre 2019 de l'honorable Député Sven Clement

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.

SamTANSON 
Ministre de la Justice

13, rue Erasme Tél. {+352) 247-84537
L-1468 Luxembourg-Kirchberg Fax (+352) 26 68 48 61

Adresse postale: 
L-2934 Luxembourg

info@mj.public.lu
www.gouvernement.lu
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Réponse de Madame Sam TANSON, Ministre de la Justice, 
à la question parlementaire n” 1260 du 27 septembre 2019 de l’honorable député

Sven CLEMENT

Ad Fro 1

Am “registre spécial” deen am Artikel 15 vum Gesetz vum 10. August 1992 zum 
Jugendschutz virgesinn ass, gi keng weider Informatioune wéi déi di am Artikel 15 dra 
sti gespâichert.

De “registre spécial" huet als eenzeg Base légale den Artikel 15 vum Gesetz vum 10. 
August 1992. Keen anere juristeschen Text gesait vir, dass een soss nach 
Informatiounen an deem Register kann ofspaicheren.

An dee Register kommen aiso nëmmen Décisioune vum Jugendgeriicht, Décisioune 
vum Jugendriichter an dVeruerteelungen déi vum Strofgeriicht géingt de Mannerjàrege 
gesprach ginn.

Ad Fro 2

D’Gesetz vum 1. August 2018 iwwert den Dateschutz en matière pénale gesait fir, dat 
den “responsable de traitement” kann Durée de conservation no Finalitéit a no 
Proportionnalitéit festleeën. Et ass décidéiert ginn, datt d’Données’en aus dem 
“Registre spécial de la jeunesse" vum Parquet 5 Joer laang gehalen, dëst ab hirer 
Majoritéit oder 5 Joer no der leschter Mesure déi vun den Autoritéiten geholl gouf.

Nach virun der Reform vum Projet iwwer de Jugendschutz gëtt eng Ànnerung um 

Artikel 15 vum Gesetz vum 10. August 1992 virgeholl, fir den Emgang mat desen 
sensibelen Daten besser gesetziech z’encadréieren.

Ad Fro 3

Aktuell hunn 476 Leit aus der Geriichtsverwaltung Accès op d’Informatiounen déi am 
“registre spécial" dra stinn an déi net archivéiert sinn. Zu deene Leit déi accès hunn, 
gehéieren d’Magistraten, d’Fonctionnairen, dAgente vum SCAS, déi am Kader vum
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Jugendschutz an Strofrecht tâteg sinn an d’Fonctionnairen, déi dofir zoustânneg si fir 
d’Androe vun den Justizkâschten.

Et sinn d'Fonctionnairen déi am Service Casier schaffen déi sech em d’Androe vun de 
pertinenten Décisiounen am “registre spécial Jeunesse" këmmeren. Momentan sin 7 
Fonctionnairen fir déi Fonctioun tàteg an si sinn déi eenzeg déi d’Recht hunn, 
Informatiounen déi an deem Register dran stinn ze modifizéieren oder ze laschen.

Ad Fro 4

D’Justizautoritéiten hunn en direkten Accès op deen “registre spécial”.

Wat Verwaltungsautoritéiten an Drëtter ugeet ass et wichteg z’ënnerstrâichen, dass 
een d’Informatiounen déi am “registre spécial” dra stinn, nëmme ka kréien wann een 
eng motivéiert Demande era reegt. Den Artikel 15 vum Jugendschutzgesetz gesàit 
effektiv vir, dass déi Informatiounen noutwenneg mussen sinn fir d’Applicatioun vun 
enger legaler oder régiementairer Dispositioun, respektiv et muss sech em en Drëtten 
handelen. Leider ass et net méiglech Zuele fir déi lescht 10 Joer eraus ze ginn, well et 
gi réischt séit 2017 Statistike gefouert.

Et kann een av/er soen, dass esou Demande vun Drëtten an vun den 
Verwaltungsautoritéiten extrem rare sinn. Séit 2017 koum keng Demande vun Drëtten. 
Am Joer 2017 koum och keng Demande vun den Verwaltungsautoritéiten. Am Joer 
2018 gouf et drâi mol eng Demande vu Venvaltungsautoritéiten fir en Extrait vum 
“registre spécial” ze kréien. Am Joer 2019 gouf et eng Demande vu 
Verwaltungsautoritéiten.

Ad Fro 5

Beim sougenannten “tiers-lésé" handelt et sech ëm d’Victime vun enger Strofdot, déi 
vun engem Mineur verursaacht gouf. D’Victime kann sech net als partie civile 
constituéieren an gëtt dofir och net geruff. Sie ka just beim Tâter direkt en 
Dédommagement ufroen oder sie muss iwert d’procédure civile sech als tiers-lésé 
constituéieren an dofir kritt d’Victime accès op de registre spécial mais nëmme souwait 
wéi et dem Mannerjâregen net schued, d’Prozedur net perturbéiert gëtt, an 
d’Dateschutzregelen dëst och zouloossen.

D’Opportunitéit vun der Kommunikatioun vun den Daten vu Mannerjaregeren gëtt nach 
virun der Iwwerschaffung vum Gesetz iwwer de Jugendschutz iwwerpréift a méi staark 
encadréiert.
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Ad Fro 6

De Register ëmfaasst 12.915 Datesâtz. 6.524 Leitsi vun deenen Datesàtz concernéiert.

Ad Fro 7

Des Fro gëtt schonn deelweis an der véieiler Fro beântwert. Leider goufe keng 
Statistike fir déi lëscht 10 Joer gefouert.

Ad Fro 8

Et gëtt e “log-files” System wat den Accès op dee “registre spécial” concernéiert. Dës 
“log-files” ginn awer net d’Informatioun hir op eng Persoun Accès hatfir de Register ze 
consultéieren, firnei Daten anzeschreiwen oder fir existent Daten ze modifizéieren. Aus 
deem Grond ass et net méiglech fir eng exakt Àntwert op d’Froe 4 an 7 ze ginn.

Wat d’Magistraten ugeet, déi en Accès op den “registre spécial” hunn, ass et awer 
méiglech nozekucken op en Accès do war an op den Register consultéiert gouf oder op 
Daten ageschriwwen oder modifizéiert goufen. Et ass och méiglech nozeweise wéini 
deen Accès stattfonnt huet.

Ad Fro 9

Déi concernéiert Persoune hunn d'Méiglechkeet e Mail un den Délégué à la Protection 
des données de la justice un folgend Mail Adresse ze schreiwen : dpo@Justice.etat.lu 
déi een op dem Internet Site vun der Justiz erëm fënnt fwww.iustice.public.lu) fir 
nozefroen op an deem Register eppes iwwert si gespaichert ass an a wat fir engem 
Kontext déi Date benotzt goufen.


