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Dat héchst Amt an engem Stat ass dat vum Statschef oder der Statscheffin. Op Franséisch schwätzt een
och vum Chef d’Etat.
De Statschef oder d’Statscheffin representéiert d’Land no bannen an no baussen, zum Beispill bei
Statsvisitten am eegene Land oder am Ausland, awer och bei aneren diplomatesche Reesen.
Ausserdeem verëffentlecht de Statschef an der Regel formal d’Gesetzer, déi vum Parlament gestëmmt
goufen, ouni d’Gesetzer selwer dierfen ze beaflossen. Am Fachjargon seet ee fir „ee Gesetz
verëffentlechen“ „ee Gesetz promulgéieren“. De Statschef iwwerhëlt also éischter formal a
repräsentativ Aufgaben. De Regierungschef an de Statschef sinn dann och zwou verschidde Persounen.
Dat ass zum Beispill de Fall bei eis zu Lëtzebuerg. Am Géigesaz zum Statschef, ass de Regierungschef, bei
eis d’Premierministesch oder de Premierminister, zesumme mat der Regierung verantwortlech fir
d’Gesetzer auszeféieren. Dat heescht, dass d’Regierungscheffin oder de Regierungschef zesumme mat
der Regierung exekutiv Aufgaben iwwerhëlt.
De Premierminister oder d’Premierministesch, zesumme mat der Regierung, këmmere sech drëm, dass
d’Gesetzer, déi als éischt vun der Chamber gestëmmt an da vum Grand-Duc promulgéiert goufen,
ausgefouert ginn.
A verschiddene Länner sinn de Statschef an de Regierungschef déi selwecht Persoun, wéi an den USA.
An deem Fall huet d’Statscheffin oder de Staatschef eng staark exekutiv Muecht.
Hien oder si ka Gesetzer blockéieren, wéi zum Beispill de President oder d’Presidentin an den USA. De
Statschef oder d‘Statscheffin kann also och exekutiv Aufgaben hunn.
De Regierungschef an de Statschef kënnen awer och zwou verschidde Persoune sinn, déi sech déi
verschidden exekutiv Aufgaben deelen. E Beispill dofir ass Frankräich, wou de Statschef de
President oder d’Presidentin ass an de Regierungschef de Premierminister oder d’Premierministesch.
D’Statscheffin oder de Statschef ass also net ëmmer déiselwecht Persoun an huet net ëmmer
déiselwecht Aufgaben an all politeschem System. An enger Monarchie ass et de Monarch, also bei eis zu
Lëtzebuerg de Grand-Duc. An enger Republik ass et an der Regel de President oder d‘Presidentin, wéi
zum Beispill an Däitschland.
Elo stellt sech nach d’Fro, wéi de Statschef bestëmmt gëtt. Och dat ass jee no Land ënnerschiddlech. An
den demokratesche Länner gëtt et dräi Méiglechkeeten. De Statschef kann direkt vum Vollek gewielt
ginn, wéi zum Beispill a Frankräich an a Portugal. D‘Persoun kann awer och indirekt vum Parlament
gewielt ginn, wéi an Däitschland. Schliisslech kann d’Amt vum Statschef och verierft ginn, wéi bei der
groussherzoglecher Famill zu Lëtzebuerg.

