
Äntwert vum Här Henri Kox, Minister fir bannenzeg Sécherheet op d’parlamentaresch Fro n° 
5414 vum 20. Dezember 2021 vum honorabelen Députéierten Fernand Kartheiser 

Ad Fro 1) : Ass ee Waasserwerfer zu Lëtzebuerg als Waff ze consideréieren? Wann nee, firwat net ? 

Wa jo, wéi eng legal Dispositioune reegele säin Asaz? Ass d'Police gehalen, Sommatiounen ze 

maachen, ier de Waasserwerfer agesat gëtt? 

E Waasserwerfer ass net als Waff ze consideréieren mee als en moyen de police an ënnerleit den legalen 

Bestëmmungen iwwert den usage de la force (Gesetz vum 28. Juli 1973 "réglant l'usage des armes et 

autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité" an 

Police Gesetz vum 18. Juli 2018). 

D'Artikelen 1 an 2 vum Gesetz vum 28. Juli 1973 iwwert den Asaz vun Waffen an aner moyens de 

contrainte gesäit vir an weiengen Fäll Polizisten Gebrauch vun hiren Waffen an aner moyens de 

contrainte maachen kënnen. Dëst Gesetz gesäit an sengem Artikel 7 des weideren vir dass 

d'Bestëmmungen vun den Artikelen 1 bis 4 sech och op den Asaz vun Bewässerungsmaterial 

applizéieren. 

D'legal Bestëmmungen zum 'maintien de l'ordre public sur réquisition' stinn an den Artikelen 30-34 vum 

Police Gesetz vun 2018. Dës Bestëmmungen gesinn och d'Prozeduren vir d'Sommatiounen fir di mussen 

gemaach ginn iert et zu engem usage de la force kënnt. Virum Gebrauch vum Waasserwerfer den 11. 

Dezember 2021 sinn di virgeschriwwen Sommatiounen gemaach ginn. 

Ad Fro 2) : Versprëtzt ee Waasserwerfer normaalt Leitungswaasser oder sinn nach aner Substanze 

bäigemëscht? 

Den Waasserwerfer huet normaalt Leitungswaasser versprëtzt . 

Ad 3) : Wien huet den Uerder fir den Asaz vum Waasserwerfer ginn? War dat eng Eegeninitiativ vun 

der belscher Police, een Uerder vun engem lëtzebuergeschen Offizéier oder een Uerder vun enger 

politescher lnstanz, wéi zum Beispill dem Minister fir Bannenzeg Sécherheet? 
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D'Police ass zoustänneg fir den Asaz ze leeden an dës Offizéier sinn speziell fir sou Asätz forméiert. Den 

Poste de Commandement opérationnel (PCO) vun der Police huet den Asaz vum Waasserwerfer 

fräi ginn.  

 

 
Ad Fro 4) : Wee kontrolleiert d'Konformitéit vum Asaz vun der belscher Police zu Lëtzebuerg mat der 

Lëtzebuerger, resp. belscher Legislatioun? Ass dat dei lëtzebuergesch Inspection Générale de la Police? 

War eng belsch Kontrollinstanz op der Plaz? Gëtt tëscht lëtzebuergeschen a belsche Kontrollinstanzen 

zesummegeschafft? 

 

Den Traité de police BENELUX vum 8. Juni 2004 iwwer d‘grenziwwerschreidend Police Interventiounen 

gesäit generell vir dass bei engen Asaz d‘Legislatioun vum état d’accueil, an dësem Fall di lëtzebuerger, 

ze berécksiichtegen ass. Et ass och virgesinn dass di auslännesch Policebeamten op 

Lëtzebuerger Territoire den lëtzebuergeschen Autoritéiten ënnerstinn. Dëst bedeit och dass den Asaz 

vun auslänneschen Policebeamten am Kader vun der Police Kooperatioun de lëtzebuergeschen 

Reegelen an Gesetzer ënnerleit an muss konform dozou sinn. 

 

Als Auxiliär vun den Justiz Autoritéiten an als Acteur vum „contrôle de légalité“ fält et an der IGP hir 

Kompetenz den Asaz vun all de Police Unitéiten am Kader vu Demonstratiounen, déi hei zu Lëtzebuerg 

stattfannen, ze kontrolléieren.  Fir all „opération d’envergure“ am Beräich vum maintien de l’ordre ass 

d‘IGP, als Observateur, um Poste de Commandement opérationnel (PCO) vun der Police 

vertrueden. Iwwer dee Wee kritt d’ IGP e wichtegen Abléck op den Decisiounsmodus an op d’Ëmstänn 

ënnert deenen des Decisiounen geholl ginn. 

 

 

Ad 5) : Op engem Video ass ee Policehond ze gesinn, deen eng Passantin mat zwee klenge Kanner no 

bei der Kräizung Boulevard Prince Henri/ Avenue de la Porte Neuve ouni Maulkuerf ubillt. Huet deen 

Hond zu enger belscher oder zu enger lëtzebuergescher Unitéit gehéiert? Hat d'Lëtzebuerger 

Regierung explizitt ee Waasserwerfer a Policehënn aus der Belsch zur Verstäerkung ugefrot? Wéi eng 

rechtlech Reegele gëlle beim Asaz vu Polizeihënn am Kader vun Demonstratiounen? 

 

D'Police grand-ducale setzt just hir eegen Policehënn bei sou Asätz an. Den Asaz vun Policehënn fält och 

ënnert Dispositiounen iwwert den usage de la force, dat heescht et gëllen och déi virzitéiert Artikelen 

vum Police Gesetz vun 2018 resp. d'Bestëmmungen vum Gesetz vun 1973. 

 



Ad Fro 6) : Wéi eng legal Dispositiounen hunn den Asaz vun der belscher Police zu Lëtzebuerg regéiert? 

Wéi eng Artikelen aus wéi enger Konventioun waren déi legal Basis fir déi Form vun internationaler 

polizeilecher Kooperatioun ? 

 
Et gëtt op d'Äntwert zur Fro 4 verwisen. 

 

Lëtzebuerg, den 21. Januar 2022 

         Den Minister fir bannenzeg Sécherheet 

(s.) Henri KOX 
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