
Réponse de Sam TANSON, Ministre de la Justice, 
à la question parlementaire n° 5877 du 4 mars 2022 de l’honorable député 

Léon GLODEN 

1) Am Tableau hei drënner ass d’Unzuel vun de Bränn am Prisong zu Schraasseg pro
Joer opgelëscht.

Joer Unzuel vun de Brenn 
2018 0 
2019 0 
2020 2 
2021 6 
2022 1 

2) D’Ëmstänn vum rezente Brand si folgend:

De Gefaangenen ass den 2. Mäerz 2022 als Zougang fir eng Prisongsstrof an de Centre 
pénitentiaire de Luxembourg (CPL) zu Schrasseg op de Bloc Echo komm. Neizougäng 
kommen am Kader vun der Covid-Quarantän fir d’éischt op dës Sektioun.  

Den 3. Mäerz 2022 huet de Gefaangenen Feier a senger Zell geluecht andeems hie 
seng Matrass ugefaangen huet. Et goufen am Virfeld keng Unzeeche fir dës Dot. Déi 
normal Prozedur ass agehaale ginn, den Här ass virun der Dot vum Dokter sou wéi vun 
der Psychiatrie gesi ginn. Den zoustännege Psychiater huet der Prisongsverwaltung 
géigeniwwer och nach eng Kéier bestätegt, datt et guer keng Unzeeche goufen, déi ob 
den Akt hätten hindeite kënnen. De Gefaangenen ass medezinesch ënnersicht ginn a 
krut seng Medikamenter a seng Substitutioun. Den Accueil vum Service psycho-social 
et socio-éducatif (SPSE) war zu dem Zäitpunkt nach net gemaach ginn.  

De Gefaangene war scho fënnef mol am CPL an ass ni weider opgefall. Kuerz éier de 
Gefaangenen d’Feier geluecht huet, hat hie säi Fernseher futti geschloen.  
3) D’Prisongsverwaltung huet d’Fro vun den Zigarettenanzünder analyséiert,
notamment am Kontext vun der Renovatioun vum Prisong, a sech iwwert de Réseau
EUROPRIS iwwert d’Themen Fëmmen a Feier am Prisong informéiert.

Wichteg ass et ze bedenken dass een och mat engem Zigarettenanzünder e Feier leeën 
kann. D’Zigarett kann ugefaange ginn a mat der Zigarett kann en zweete Géigestand, 
wéi zum Beispill Toilettepabeier, ugefaange ginn. Donieft kann een de Pabeier och 
direkt an den Anzünder stiechen an ufänken. D’Installatioun vun Zigarettenanzünder 
ergëtt also just Sënn an enger zouener Psychiatrie oder op Plazen, wou d’Persoun 
während der ganzer Zäit, an där se un hirer Zigarett fëmmt, iwwerwaacht gëtt.  

An der forensescher Psychiatrie ass et d’Reegel, datt den Infirmier zu bestëmmten 
Zäiten dem Patient d’Zigarett ufänkt, waart bis d’Zigarett ausgedréckt ginn ass an dann 
den Zigarettestomp an den Äschebecher mathëllt. Dëst ass awer am Prisong net de 
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Fall. D’Installatioun vun Zigarettenanzünder ass also keng Moossnam, déi Feierleeën 
definitiv kënnt verhënneren. 
 
D’Zellen an de Prisonge si mat spezielle Matrassen, Rideauen a Bettgezei ausgestatt, 
déi internationale Brandschutznormen a feierfeste Kritären entspriechen.  
 
Et sief och bemierkt dat d’Zigarettenanzünder, dei an der Regel net an den Zelle 
montéiert ginn, mee an den Häff oder definéierte Beräicher, wou d’Fëmmen erlaabt ass, 
pro Unitéit an mam Montage ronn 2.000 Euro d’Steck kaschten. 

 
Am Kader vun Ëmfroen iwwer de Réseau EUROPRIS goufen d’Sujete “Fire in Prisons 
and Smoking in Prisons” 2018 an 2020 vun anere Prisongsverwaltungen opgegraff, 
notamment fir ze sondéieren, wéi d’Politik an anere Länner ass. Zesummefaassend 
kann ee soen, datt et folgend Reegelunge fir zoue Prisonge gëtt: 
 
- Fëmmen ass an der eegener Zell erlaabt. (Bsp.: Frankräich, Belge) 
- Fëmmen ass an dofir dediéierten Zellen/Espacen erlaabt. (Bsp.: Slowakei, Kroatien) 
- Fëmmen ass an de Banneräim vum ganze Prisong verbueden. (Bsp.: Dänemark) 
- D’Prisonge si komplett smoke-free. (Bsp.: Schottland, England & Wales) 
 
Aus engem direkten Échange deen d’Prisongsverwaltung mat der franséischer 
Administration pénitentiaire an dem SPF Justice aus der Belsch hat, ass ervirgaangen, 
datt d’Fëmmen an den Zellen, déi als “Espace individuell” ugesi ginn, erlaabt ass. 
Doriwwer eraus ginn et weider dediéiert Espacen an deenen d’Fëmmen erlaabt ass 
(zum Beispill am Baussenhaff). Op de reguläre Sectioune gehéiere Briqueten a Fixfeier 
zu den autoriséierte Géigestänn.  
 
An de Prisongen zu Lëtzebuerg dierfen d’Gefaangenen an den Zelle fëmmen, vu datt 
d’Zellen als de “Substitut de Domicile” ugesi gëtt. Am Kader vun der Renovatioun vum 
CPL ass d’Problematik vun den Briquete an den Zellen amgaangen analyséiert ze ginn.  
 
4) D’Brandsécherheet op der Sectioun G1 gouf verbessert, déi Gainë vun der Zellen, 
wou et zum Gank hi gebrannt huet, hu missten zougemaach ginn. D’Fënsteren um G1 
gi geännert, sou datt se am Fall vu Feier opgemaach kënne ginn, fir den Damp raus ze 
loossen. Am Moment ginn déi net op. Et ass och bei der Administration des Bâtiments 
publics ugefrot ginn, fir Daachluken z’installéieren.  
 
Weiderhi si souwéisou d’office eng Rei Sécherheetsdispositiver en place, fir 
d’Sécherheet z’assuréieren: d’Sprechanlag an den Zellen, schwéier entflammbar 
Materialien, Rauchmelder. 
 
Et ginn och formations continues fir d’Personal ugebueden. 
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Doriwwer eraus ass et esou, datt d’Beamte sensibiliséiert gi sinn, fir beim geréngsten 
Doute Direktioune vun der Prisongsverwaltung doriwwer z’informéieren, wann e 
Gefaangenen eventuell eppes an déi Richtung ënnerhuele kéint. Och d’Psychiatrie 
dréit verstäerkt zur Sécherheet bäi a verleet de Gefaangene beim geréngsten Doute 
ënner Vidéosurveillance.  
 
 
 

Lëtzebuerg, den31 Mäerz 2022. 
  

D' Justizministesch 
  

(s.) Sam Tanson 
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