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Lëtzebuerg, den 30/12/2019

Hâr President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës dringend parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Bannenzeg Sécherheet & 
Intérieur weiderzeleeden.

Virun net alizé laanger Zâit war et gudde Brauch, dass op der Silvesternuecht d'Bierger 
dat neit Joer mat engem private Freedefeier begréisst hunn. Dëse Brauch gouf an de 
leschte Jore reviséiert, sief et aus Grënn vum Déiereschutz, der bannenzeger Sécherheet 
Oder aus anere Grënn.

Elo ass et zu Lëtzebuerg awer nach laang net esou, dass d'Freedefeier engem generelle 
Verbuet ënnersteet. Ganz am Aklang mat der Gemengenautonomie decidéiert ail eenzel 
vun den 102 Gemengen hei am Land, ob d'Schéisse vu Knupperten a Rakéiten zur 
Silvesternuecht erlaabt ass oder net.

Wàrend an e puer Gemengen ee generellt Verbuet fir d'Zünden vu Knupperten um 
Territoire vun der Gemeng gëllt, limitéieren aner Gemengen den Zâitraum wou gezünd 
dâerf ginn. Aner Gemengen erlaben dogéint d'Zünden op privaten Terrainen, wàrend 
erëm aner Gemengen nëmmen d'Empfeelung ginn, fir kee Freedefeier ze schéissen. Ee 
richtegt Verbuet stellt dëst awer net duer.

Duerch dee ganzen Amalgamm u Gemengereglementer fannen d'Bierger hei am Land 
sech mat enger Panoplie u Reegelen erëm, déi vu Gemeng zu Gemeng anescht ass an 
zur Rechtsonsécherheet hei am Land bâidréit. Dës Weideren ass et aus engem 
objektiven Siichtpunkt aus net fair, dass Bierger aus enger Gemeng d'Zünde vu 
Freedefeier verbuede kréien, wàrend an der Nopeschgemeng jidderee mat de Knupperte 
schéissen dàerf.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wéi eng Positioun vertrëtt d'Regierung vis-à-vis zum privaten Ofschoss vu 
Freedefeier?

2. Ass d'Regierung fir oder géint ee Verbuet vu privât organiséierte Freedefeier bel 
offizieller Feierdeeg?

3. Ugesiichts der Panoplie u verschiddene Gemengereglementer zum Thema 
Freedefeier, gesàit d'Regierung een Ulooss, fir op nationalem Niveau d'Benotzung 
vu Freedefeier soit méi aschrànkend, soit méi oppen ze legiferéieren? Falls jo, wat 
wàert d'Regierung ënnerhuelen?

Mat déiwem Respekt,
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de ITntérieui

La Ministre Luxembourg, le 30 janvier 2020

CHAMBRE DES DÉPUTES
Entrée le;

^ 0 JAN. m

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
43, bld Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n"1646 du 30 décembre 2019 de l'honorabie Député Marc 
Goergen concernant les dispositions légales relatives aux feux d'artifice

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Pour la Ministre/ e l'Intérieur

Alain Becker
Premier conseiller de Gouvernement

Boîte Postale 10 L-2010 Luxembourg FAX 221125



Ântwert vun der Madame Inneministesch op d'parlamentaresch Fro n‘’1646 vum honorabelen 

Deputéierten Marc Goergen zum Sujet "Dispositions iégaies relatives aux feux d'artifice"

Den honorabelen Deputéierte freet Informatiounen zu de legalen Dispositiounen déi d'Schéisse vu 
Freedefeier regelen.

Hei ass z'erwanen, datt de Koalitiounsaccord vun der Regierung naischt virgesinn huet, fir d'Schéisse 
vu Freedefeier anescht ze regelen oder z'adaptéieren.

D'Gemengeautoritéite kënnen, op Basis vun den Dekreter vun 1789 a 1790, sou wéi den Artikelen 29, 
58 a 67 vum ofgeannerte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, déi noutwenneg Mesuren huelen, 
fir d'ëffentlech Sécherheet an d'Rou vun der Biergerinnen ze garantéieren. Duerch 
d'Gemengenautonomie kënnen déi Mesuren vu Gemeng zu Gemeng verschidde sinn.

D'Schéisse vu Freedefeier ass a ville Gemengen, an deene meeschte Fall, verbueden a just 
ausnamsweis ënner verschiddenen Ëmstann an Konditiounen erlaabt. Verschidde Gemengen hunn 
ugefaangen, Alternativen unzebidden fir bei feierlechen Evenementer d'Schéisse vu Freedefeier zum 
Beispill duerch "Light shows a Light painting" z'ersetzen.

Weiderhi bestrooft den Artikel 553-1 vum Code pénal déi Leit, déi sech net un e Verbuet halen, fir 
Freedefeier ze schéissen, dëst mat enger Strof vu 25 bis 250 Euro. Et ass wichteg ze praziséieren, datt 
dësen Artikel d'Schéisse vu Freedefeier net verbitt, mee viraussetzt datt de Verbuet vun enger anerer 
Norm virgesinn ass.




