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V V 
Constitutionel ee rechtspraa k in een 

democratisch ee rechtsstaa t 

11 Inleidin g 

Iss rechterlijke toetsing van formele wetten aan de grondwet wel of niet met de 
democratischee rechtsstaat verenigbaar? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, 
zijnn in de vorige hoofdstukken verschillende normatieve visies ten aanzien van 
constitutionelee rechtspraak besproken. Uit deze bespreking bleek dat het antwoord 
opp deze vraag onder andere afhankelijk is van de uitleg die de verschillende theore-
ticii  aan de begrippen rechtsstaat en democratie geven. Omdat deze begrippen een 
multi-interpretabell  karakter hebben, kunnen ze als essentially contested concepts 
wordenn aangeduid. De betekenis en institutionele vormgeving van deze begrip-
penn staat niet vast. Zij kunnen steeds opnieuw ter discussie worden gesteld. In de 
volgendee paragraaf zal ik eerst de verschillende interpretaties van de rechtsstaat en 
dee rule of law met elkaar vergelijken. In paragraaf drie worden de verschillende 
democratiebegrippenn met elkaar vergeleken. Ook ten aanzien van het rechtsvin-
dingsprocess bestaan zeer uiteenlopende visies. In paragraaf vier onderscheid ik 
vierr ideaaltypische posities, namelijk de formalistische, de moraliserende, de 
democratisch-politiserendee en de nihilistische positie. In deze paragraaf zet ik uit-
eenn hoe de verschillende besproken rechtsvindingstheorieën zich tot deze ideaal-
typischee posities verhouden. De verschillende visies op de relatie tussen rechten en 
democratiee worden in paragraaf vijf besproken. In paragraaf zes wordt nagegaan 
watt volgens de verschillende theorieën de taak van de constitutionele rechter is. 

4322 Gallie 1956, p. 167 e.v. 
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Welkee conclusies uit al deze afwegingen kunnen worden getrokken, wordt ten 
slottee in paragraaf zeven uiteengezet. 

22 Verschillend e visie s op de rechtsstaa t en de rule of law 

Hett Angelsaksische rule of law begrip en het continentale rechtsstaatbegrip hebben 
sindss hun ontstaan wederzijdse invloed op elkaar uitgeoefend. Het gevolg hiervan 
iss dat deze twee formuleringen van de 'heerschappij van het recht' nauw met 
elkaarr verbonden zijn. Een belangrijk verschil tussen deze twee begrippen is echter 
datt het rule of law begrip nauw met de soevereiniteit van het parlement verbonden 
is,, terwijl het het rechtsstaatbegrip neutraal staat ten opzichte van de oorsprong 
vann de wet. 

Hoewell  ook in de Oudheid al belang werd gehecht aan het principe van de 
heerschappijj  van het recht, is het rule of law principe als zodanig in de zeventiende 
eeuww in Engeland ontstaan. Het begrip rechtsstaat verscheen pas in 1813 in het 
werkk van Robert Mohl. Het Duitse rechtsstaatbegrip heeft vervolgens in vele 
continentalee landen invloed uitgeoefend. Deze landen kampten met een probleem 
datdat in het zeventiende eeuwse Engeland nog niet was opgetreden, namelijk het 
probleemm hoe een uitgebreid overheidsapparaat onder de heerschappij van de wet 
konn worden gebracht. 

Hoewell  het rechtsstaatbegrip aanvankelijk natuurrechtelijk geïnterpreteerd 
werd,, vond er geleidelijk aan een overgang van een natuurrechtelijk naar een 
positivistischh rechtsstaatbegrip plaats. Bovenpositieve maatstaven werden opgege-
ven.. Volgens de positivistische visie kon iedere staat in principe een rechtsstaat 
zijn.. Zelfs autocratische regimes. Dit is een gedachte die bijvoorbeeld zeer conse-
quentt in de zuivere rechtsleer van Kelsen verdedigd werd. Er moest volgens hem 
eenn strikte scheiding tussen staatsvorm en rechtstructuur worden aangebracht. 
Anderss dan het rule of law principe dat van begin af aan nauw met de soevereini-
teitt van het parlement verbonden was, is dit bij het begrip rechtsstaat niet het geval. 

Inn de vorige hoofdstukken zijn diverse interpretaties van het rule of law principe 
enn het rechtsstaatprincipe besproken, namelijk het formele rechtsstaatbegrip van 
Maus,, het proceduralistische rechtsstaatbegrip van Habermas, de substantiële 
visiee op het rule of law principe van Dworkin, en de gedifferentieerde visie van 
Unger. . 

Zoalss in hoofdstuk twee werd aangegeven, is Maus van mening dat in de 
rechtsstaatt uitsluitend de voorwaarden voor democratisch wetgevingsprocedures 
geregeldd mogen worden. Volgens deze visie is alleen de formele rechtsstaat met de 
democratiee verenigbaar. De materiële rechtsstaat die bepaalde inhoudelijke begin-
selenn vastlegt, is dit niet. De democratisch tot stand gekomen wet neemt in Maus' 

Neumannn 1980, p. 203 e.v. 
Hayekk 1955, p. 20. 
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formelee rechtsstaatbegrip een centrale plaats in. De wet is volgens Maus zowel de 
uitdrukkingg van het algemeen belang alsook de belangrijkste garantie voor vrij -
heidd en rechtszekerheid. De wet heeft in Maus' theorie zowel een legitimerende en 
beschermendee functie, alsook de functie om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te 
bevorderen.. Deze drie waarborgfuncties zorgen er voor dat het beginsel van het 
primaatt van de wetgever door Maus als de belangrijke grondslag voor de demo-
cratischee rechtsstaat wordt beschouwd. Om deze reden ligt de primaire verant-
woordelijkheidd voor de bescherming van de grondwet volgens Maus bij de formele 
wetgever.. Constitutionele rechtspraak wordt door haar daarom verworpen. Tegen 
dezee visie kunnen echter drie bezwaren worden ingebracht. 

InIn de eerste plaats is het onjuist om de wet als de uitdrukking van het algemeen 
belangg of de 'volkswil' op te vatten. De reden daarvoor is dat door deze interpretatie 
dee onvermijdelijke spanningen tussen meerderheids- en minderheidsstandpunten 
niett worden waargenomen. Dat bepaalde groepen in het politieke systeem niet vol-
doendee gerepresenteerd zijn, wordt buiten beschouwing gelaten. Wanneer er daar-
entegenn van wordt uitgegaan dat een gelijke representatie van belangen en behoef-
tenn niet uitsluitend door de wet gegarandeerd wordt, dan is constitutionele recht-
spraakk niet noodzakelijkerwijs met de democratie in strijd. Constitutionele recht-
spraakk is dan juist een middel om effectieve minderhedenbescherming te garan-
deren. . 

Inn de tweede plaats moet ook het belang van de klassiek algemene wet worden 
gerelativeerd.. De reden daarvoor is dat algemene wetten in toenemende mate door 
beleidsinstrumentelee regels zijn vervangen. Dit hangt met de gewijzigde functie 
vann de overheid samen. De wetgever is daardoor niet in staat om alles per wet te 
regelen.. Deze verandering maakt het nodig dat er nieuwe voorstellen voor een 
juridischee begrenzing van het overheidsoptreden worden ontwikkeld. In plaats 
daarvann houdt Maus vast aan de klassieke eis dat de overheid strikt aan de alge-
menee wet gebonden moet zijn. Hierdoor wordt niet ingezien dat constitutionele 
rechtspraakk juist één van de middelen kan zijn om het gebrekkige waarborgkarak-
terr van de beleidsinstrumentele wet te compenseren. 

Eenn andere reden waarom de centrale plaats die Maus aan de wet toekent, gerela-
tiveerdd moet worden, is dat de gedachte dat de wetgever de centrale sturende in-
stantiee is in complexe maatschappijen niet houdbaar is. In deze maatschappijen 
heeftt er juist een versnippering van politieke macht plaatsgevonden. De relatie 
tussenn overheid en maatschappij is daardoor van een verticale in een horizontale 
relatiee verschoven. Hierdoor is de centrale hiërarchische positie van de wetgever 
tenn opzichte van het bestuur in een gematigd hiërarchische positie veranderd. 

Datt betekent dat rechtsstaat en overheidsturing door Maus tegenover elkaar 
wordenn gesteld. De beleidsregels die voor overheidsturing nodig zijn, zijn volgens 
haarr niet met de uitgangspunten van de rechtsstaat te verenigen. Alle afwijkingen 
vann het klassieke ideaal van de rechtsstaat leiden volgens haar tot een onwenselij-

Hulss 8c Stout 1992, p. 7. 
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kee inperking van vrijheid en democratie. De waarden die door het klassieke ideaal 
vann de rechtsstaat belichaamd worden, mogen volgens haar daarom niet ter dis-
cussiee worden gesteld. Er moet volgens Maus onverkort aan deze idealen worden 
vastgehouden. . 

Hett tegenover elkaar stellen van heerschappij van het recht en overheidsturing 
iss ook kenmerkend voor formalistische interpretaties van de rule of law. Een derge-
lijk ee interpretatie is bijvoorbeeld consequent door Hayek ontwikkeld. Deze forma-
listischee interpretaties van rechtsstaat en rule of law worden door Habermas, 
Dworkinn en Unger verworpen. De liberale rechtsstaatgedachte en het formalisti-
schee rule of law begrip schieten volgens hen tekort. Zij formuleren daarom nieuwe 
visiess op rechtsstatelijkheid. Het uitgangspunt van deze visies is dat er recht ge-
daann moet worden aan de gewijzigde staatsrechtelijke verhoudingen die als gevolg 
vann de sociale rechtsstaat zijn ontstaan. De interpretatie van de begrippen rechtsstaat 
enn rule of law wordt door deze theoretici dus als historisch contingent opgevat. 

Eerstt zal ik kort Habermas' visie op de rechtsstaat bespreken en nagaan welke 
gevolgenn deze visie heeft voor constitutionele rechtspraak. Net als Dworkin en 
Ungerr is Habermas van mening dat een terugkeer naar het liberale rechtsstaat-
paradigmaa niet mogelijk is. Dit rechtsstaatparadigma schiet volgens hem 
tekort.. Dit geldt ook voor het rechtsparadigma van de verzorgingsstaat. In plaats 
daarvann pleit hij voor een proceduralistisch rechtsparadigma. De gedachte dat 
dee algemene wet de scharnier is 'waar de institutionele scheiding van wetgevende, 
rechtstoepassendee en rechtsvoltrekkende instanties alleen om draait' wordt in het 
proceduralistischee rechtsparadigma opgegeven.4 De reden daarvoor is dat het 
klassiekk formeel-rationele rechtstype in toenemende mate door een reflexieve 
vormm van recht vervangen is. Terwijl het formele recht met het liberale rechts-
paradigmaa verbonden is en het materiële recht de specifieke rechtsvormen van het 
rechtsparadigmaa van de verzorgingsstaat is, moet het reflexieve recht volgens 
Habermass als de specifieke rechtsvorm van het proceduralistische rechtsparadig-
maa worden opgevat. Met reflexief recht is een procedurele vorm van recht 
bedoeldd waarbij kwesties door middel van discussie tussen betrokkenen, of ver-
tegenwoordigerss van die betrokkenen worden opgelost. Het kenmerkende van het 
reflexievee recht is dat er een beroep wordt gedaan op de zelfregulerende vermogens 
inn de maatschappij. Hierdoor laat dit type recht een grote mate van flexibilitei t toe. 

Voorr het wetgevingsproces betekent dit dat het klassieke ideaal van een 
almachtigee wetgever wordt opgegeven. In plaats daarvan ontstaat er een wetgever 
diee veel aan andere organisaties en instanties overlaat. Er ontstaat met andere 
woordenn een wetgever die alleen nog op metaniveau beslissingen neemt. Dat 
betekentt dat de wetgever vooral aangeeft welk orgaan bevoegd is om beslissingen te 

Habermass 1992, p. 491, 493, 524. 
Habermass 1992, p. 493 e.v. 
Habermass 1992, p. 528. 
Habermass 1992, p. 494. 
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nemen.4400 De rol van een dergelijke wetgever beperkt zich tot het vastleggen van de 
centralee momenten in het rechtsvormingsproces. Het gevolg is dat de rechter en 
hett bestuur over een vrij grote discretionaire bevoegdheid beschikken. 

Wanneerr een strikte binding van de rechter en het bestuur niet langer mogelijk 
is,, op welke manier kan de discretionaire bevoegdheid van de rechter en het 
bestuurr dan worden begrensd? De oplossing moet volgens Habermas in geïnstitu-
tionaliseerdee normatieve discoursen worden gezocht die op de onpartijdige recht-
vaardigingg of onpartijdige toepassing van normen zijn gericht. Dat betekent dat de 
rechterr en het bestuur niet uitsluitend op grond van effectiviteitsargumenten 
beslissingenn mogen nemen, maar hun beslissingen moeten ook in normatief op-
zichtt steeds verdedigbaar zijn. Alleen op deze manier kan de legitimiteit van het 
rechtt gehandhaafd worden en kan worden vermeden dat recht in politiek opgaat. 

Datt betekent dat het beginsel van het primaat van de wetgever in Habermas' 
proceduralistischee rechtsstaatparadigma dus gerelativeerd wordt. Habermas ver-
werptt in tegenstelling tot Maus een centralistische visie op het wetgevingsproces. 
Datt wil echter niet zeggen dat Habermas minder belang hecht aan het wetge-
vingsproces.. Het democratisch wetgevingsproces wordt door Habermas nog steeds 
alss een belangrijke bron van legitimiteit beschouwd. De legitimiteit van het recht 
kann volgens hem echter niet door de wet zelf, maar uitsluitend door de procedurele 
voorwaardenn van de democratische genese van wetten, dat wil zeggen door de de-
mocratischee menings- en wilsvormingsprocedures worden gegarandeerd. Niet 
dee klassieke, algemene wet, maar de op onpartijdigheid gerichte democratische en 
rechtelijkee procedures vormen dus de kern van Habermas' proceduralistische 
rechtsstaatbegrip. . 

Dee consequentie van deze proceduralistsiche interpretatie van de rechtsstaat is 
datt constitutionele rechtspraak niet bij voorbaat als illegitiem wordt beschouwd. 
Constitutionelee rechtspraak is volgens Habermas echter alleen met de democrati-
schee rechtsstaat verenigbaar wanneer constitutionele rechters zich op de bescher-
mingg van de democratische wetgevingsprocedure richten. Dat betekent dat de 
rechterr niet de uitkomsten van de democratische procedure op haar grondwettig-
heidd mag toetsen, maar uitsluitend de procedure zelf. Op deze manier wordt aan 
hett legitimiteitsprobleem van constitutionele rechtspraak een democratietheoreti-
schee wending gegeven. 

Eenn overtuigend aspect van Habermas proceduralistische visie op de rechtsstaat 
iss dat het centralistische wetgevingsmodel door hem wordt opgegeven. De positie 
vann de wetgever ten opzichte van het bestuur is van een centrale, hiërarchische 
positiee in een gematigd hiërarchische positie veranderd. Dat betekent dat een 
centralee sturing van de maatschappij door middel van de wet volgens deze visie 
niett mogelijk is. 

00 Habermas 1992, p. 529. 
11 Habermas 1992, p.320. 
22 Habermas 1992, p.320-321. 
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Eenn ander overtuigend punt in Habermas' rechtsstaattheorie is zijn opvatting 
datt de legitimiteit van het recht niet door de wet zelf, maar alleen door democra-
tischee procedures kan worden gegarandeerd. Wanneer het toepassingsgebied van 
dezee procedures niet tot het gebied van de politiek wordt beperkt, dan kunnen deze 
proceduress bijvoorbeeld ook in de vorm van inspraak en openbaarheid worden 
ingezett om de rechtsvorming van het bestuur te controleren. 

Eenn belangrijk probleem van Habermas rechtsstaatstheorie is echter de manier 
waaropp rechtsparadigma's door hem worden geïnterpreteerd. Rechtsparadigma's 
wordenn door hem als impliciete maatschappijtheorieën van het rechtssysteem 
opgevat.. Ze vervullen in Habermas' theorie de rol van onproblematische achter-
grondkennis.. Volgens Habermas zou er na het liberale en sociaalstatelijke rechts-
paradigmaa een nieuw coherent rechtsparadigma moeten worden ontwikkeld, 
namelijkk het proceduralistische rechtsparadigma. De gedachte dat het liberale 
rechtsparadigmaa in de loop van de tijd door andere coherente rechtsparadigma's 
zouu worden vervangen, is echter niet aannemelijk. Ontwikkelingen als de mate-
rialiseringg en het reflexief worden van het recht hebben juist tot een desintegratie 
vann het liberale rechtsparadigma geleid. Er is daardoor sprake van een situatie 
waarinn liberale, sociaalstatelijke en proceduralistische uitgangspunten naast el-
kaarr bestaan. Hierdoor kunnen rechtsparadigma's geen oplossingen bieden voor 
dee spanningen en antinomieën die er tussen de verschillende rechtsstatelijke ele-
mentenn bestaan. Het onbepaaldheidsprobleem kan door het bestaan van rechts-
paradigma'ss derhalve niet worden opgelost. 

Eenn andere interpretatie van de heerschappij van het recht is door Dworkin 
gegeven.. De beperkte formalistische interpretatie van de ruk of law die onder 
anderee door Hayek verdedigd is, wordt door hem bekritiseerd. Deze interpretatie 
wordtt door hem als de 'rule-book1 versie van de rule of law aangeduid. De rule of 
lawlaw valt volgens deze interpretatie samen met de regels die in de wetgeving en 
jurisprudentiee zijn vastgelegd. Tegenover deze interpretatie stelt Dworkin zijn 
substantiëlee of rechtenopvatting van de rule of law. 

Hett rule of law begrip wordt door Dworkin met een substantieel gelijkheidsbe-
ginsell  verbonden. Volgens dit beginsel heeft ieder individu het recht om met 
'gelijkee zorg en respect' te worden behandeld. Om gelijke behandeling door de 
overheidd te kunnen garanderen, is volgens Dworkin de bescherming van rechten 
noodzakelijk.. De taak voor de bescherming van rechten ligt vooral bij de rechter. 
Omdatt de overheid in verschillende opzichten tekort kan schieten bij de bescher-
mingg van rechten, is de substantiële visie van de rule of law complexer van aard 
dann de 'rule-book' opvatting. Weliswaar is het inwilligen van de 'rule-book' op-
vattingg van de ruk of law voor het realiseren van een rechtvaardige samenleving 
eenn vereiste. Het is echter niet voldoende. 

133 Stout 1994, p.247. 
44 Somek 1993, p.350. 
[5[5 Dworkin 1986, p 11. 
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Dee reden voor het tekortschieten van de 'rule-book* opvatting van de rule of law 
iss dat het interpretatieve aspect van het recht genegeerd wordt. Volgens de 'rule 
book'book' opvatting moet de rechter bij het nemen van beslissingen steeds nagaan wat 
err in wetgeving en jurisprudentie staat, of wat daarin had moeten staan. Op deze 
manierr zouden er door de rechter politiek neutrale beslissingen kunnen worden 
genomen.. Door van verschillende technieken gebruik te maken, zou politiek neu-
tralee rechtspraak ook in hard cases mogelijk zijn. 

Dee visie dat politiek neutrale rechtspraak mogelijk is, wordt door Dworkin ont-
kend.. Dit hangt samen met de interpretatieve visie op het rechtsvindingsproces. De 
rechterr moet zijn beslissingen volgens Dworkin op grond van een coherent geheel 
vann principes nemen. Deze principes moeten niet alleen zo goed mogelijk aan-
sluitenn bij de bestaande rechtspraktijk, maar zij moeten ook de meest gerechtvaar-
digdee weergave van die rechtspraktijk geven. Deze visie op recht wordt door 
Dworkinn 'recht als integriteit' genoemd. 

Zoalss werd aangegeven, is Dworkin van mening dat de primaire verantwoorde-
lijkheidd van grondrechtenbescherming bij de rechter ligt. Dat betekent dat vooral 
dee rechter moet beoordelen of de overheid aan het principe van 'gelijke zorg en 
respect'' voldaan heeft. Rechtspraak en ook constitutionele rechtspraak vormt 
daardoorr een belangrijk element in Dworkins visie van het rule of law beginsel. 
Bovendienn wordt in Dworkins theorie aan de constitutionele rechter veel macht 
toegekend. . 

Overtuigendd aan Dworkins substantiële versie van het rule of het law principe is 
datt het anders dan de formalistische versie het interpretatieve aspect van het recht 
niett ontkent. Niet overtuigend aan Dworkins interpretatie van de rule of law is 
echterr dat deze interpretatie geen oog heeft voor de spanningen en conflicten die 
tussenn rechtsbeginselen en de daaraan ten grondslag liggende sociale visies kun-
nenn bestaan. Rechtsbeslissingen kunnen volgens Dworkin zonder rechterlijke dis-
cretiee uit het recht worden afgeleid. Rechtsbeslissingen zijn naar zijn mening niet 
onbepaald,, maar voor ieder rechtsgeval is er steeds één juiste rechtsbeslissing 
mogelijk.. Hiermee wordt onvoldoende recht gedaan aan het afwegingsaspect in 
hett rechtsvindingsproces. 

Eenn andere interpretatie van de rule of law wordt door Unger gegeven. Anders 
dann Habermas en Dworkin benadrukt Unger juist de tegenstrijdigheden in het 
recht.. Hij verzet zich tegen de opvatting dat het recht een coherent geheel van regels 
enn principes vormt. Het recht is volgens hem vol spanningen en anomalieën. Het 
rechtt is het produkt van permanente collectieve conflicten. Deze spanningen en 
anomalieënn worden door Unger niet negatief, maar juist positief gewaardeerd. Ze 
vormenn volgens hem namelijk de aanzet voor het ontwikkelen van institutionele 
alternatieven. . 

Ditt betekent niet dat Unger geen belang hecht aan de handhaving van het rule of 
lawlaw principe. De rule of law wordt door hem als een belangrijke waarborg voor 

Dworkinn 1986, p.12-16. 
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vrijheidd opgevat. Unger wijst er alleen op dat het probleem van overheersing en 
illegitiemee afhankelijkheidsrelaties die in het sociale leven bestaan niet door het 
rulerule of law principe kunnen worden opgelost.44 Dit is de reden dat het rule of law 
principee volgens hem met de idealen van billijkheid en solidariteit moet worden 
aangevuld.. Het rule of law principe moet met een programma voor substantiële 
rechtvaardigheidd worden verbonden. 4 Dit programma moet op de ondermijning 
vann ongelijkheden zijn gericht. 

Dee rol van billijkheid en solidariteit is in de theorie van Unger daarom niet 
slechtss marginaal. Zij worden door hem als centrale idealen in het recht opgevat. 
Doorr in de rechtspraktijk een centrale plaats aan deze idealen te geven, kan het 
probleemm van overheersing en illegitieme afhankelijkheidsrelaties naar zijn me-
ningg beter worden bestreden. Het rechtszekerheidsbeginsel wordt door Unger dus 
slechtss als een relatieve waarde opgevat dat in het concrete geval soms voor andere 
idealenn moet wijken. De rechter zal in het rechtsvindingsproces daardoor vaak 
verschillendee belangen tegen elkaar af moeten wegen. 

Uitt deze vergelijking van de verschillende visies op rechtsstaat en rule of law 
kunnenn een aantal conclusies worden getrokken. Dit is in de eerste plaats de con-
clusiee dat het centralistische wetgevingsmodel dat door het klassieke rechtsstaat-
begripp verdedigd wordt, tekortschiet. In plaats dat aan het klassieke rechtsstaatbe-
gripp vastgehouden wordt, moet er naar nieuwe visies op rechtsstatelijkheid gezocht 
wordenn die oplossingen bieden voor het probleem van de terugtredende wetgever 
enn de afgenomen waarborggaranties van de wet. De begrippen rechtsstaat en rule 
ofof law moeten met andere woorden aan de veranderende staatsrechtelijke verhou-
dingenn worden aangepast. 

Voorr het vraagstuk van de constitutionele rechtspraak betekent deze afwijzing 
vann het centralistische wetgevingsmodel dat er meer ruimte voor constitutionele 
rechtspraakk ontstaat. Wanneer de wet niet langer als de uitdrukking van de 
'volkswil',, maar uitsluitend als de wil van de meerderheid wordt geïnterpreteerd 
dann is het van belang dat er naast het meerderheidsbeginsel tevens procedurele en 
inhoudelijkee garanties bestaan die de beslissingen van de wetgever begrenzen. I n 
datt geval is constitutionele rechtspraak niet noodzakelijkerwijs met de democratie 
inn strijd, maar kan het ook een middel zijn om een effectieve grondrechten- en 
minderhedenbeschermingg te garanderen. 

Dee tweede conclusie die uit deze vergelijking kan worden getrokken, is dat pogin-
genn om de spanningen en antinomieën tussen de verschillende rechtsstatelijke 
beginselenn en elementen voor eens en voor altijd op te lossen, moeten worden afge-
wezen.. Zoals uit Habermas' interpretatie van rechtsparadigma's en Dworkins 
voorstellingg van het recht als integriteit blijkt , leiden deze pogingen slechts tot een 
ontkenningg van de onbepaaldheid van het recht. Wanneer men het politieke aspect 

Ungerr 1976, p.238. 
Ungerr 1976, p. 241. 
Maarr ook het belang van administratieve rechtspraak neemt hierdoor toe. 
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vann het recht niet wil verhullen, is het dus van belang dat tegenstrijdigheden in 
hethet recht niet ontkend worden. Voor constitutionele rechtspraak betekent dit dat 
constitutionelee rechters, net als gewone rechters, steeds gedwongen zullen zijn om 
verschillendee (rechtsstatelijke) beginselen tegen elkaar af te wegen. 

33 Verschillend e normatiev e begrippe n van democrati e 

Omdatt er verschillende normatieve visies op democratie bestaan, lopen ook de 
visiess op de verenigbaarheid van constitutionele rechtspraak en democratie uiteen. 
Dee centrale vraag die gesteld moet worden om de democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak te kunnen bepalen, is in hoeverre democratische pro-
ceduress een eerlijke representatie van behoeften en belangen garanderen. Wanneer 
zijj  deze eerlijke representatie van behoeften en belangen niet garanderen, leidt dit 
vervolgenss tot de vraag of, en in hoeverre constitutionele rechters de tekortko-
mingenn van de democratische wetgevingsprocedure kunnen en mogen corrigeren. 

Eerstt zal ik kort de verschillende normatieve visies op democratie bespreken. 
Zoalss in hoofdstuk één werd aangegeven, wordt de wet door Maus als uitdrukking 
vann de wil van het volk beschouwd. Net als de Verlichtingsfilosofen Rousseau en 
Kantt is Maus van mening dat volkssoevereiniteit monistisch geïnterpreteerd moet 
worden.. De wetgevende macht van het volk wordt door Maus als ondeelbaar en 
onvervreemdbaarr opgevat. Een eerlijke representatie van behoeften en belangen 
kann volgens deze visie uitsluitend door de wetgever worden gegarandeerd. De pri-
mairee verantwoordelijkheid voor de bescherming van grondwettelijke rechten ligt 
volgenss Maus bij de formele wetgever en niet bij onafzetbare rechters. In het wetge-
vingsprocess zouden uitsluitend universaliseerbare beslissingen worden geno-
men.. Hierdoor worden in het wetgevingsproces niet alleen de belangen van 
meerderheden,, maar ook die van minderheden gerespecteerd. Omdat het democra-
tischee wetgevingsproces volgens Maus de enige waarborg voor rechtvaardige 
rechtsvormingg biedt, is er in deze theorie geen ruimte voor constitutionele recht-
spraak. . 

Hett probleem van deze democratietheorie is dat het een te weinig complex beeld 
vann het democratisch wetgevingsproces geeft. Dit is het gevolg van de monistische 
interpretatiee van het volkssoevereiniteitsprincipe. Volkssoevereiniteit kan volgens 
dezee visie alleen op het niveau van het wetgevingsproces worden uitgeoefend. Het 
ideee dat maatschappijen centraal gestuurd kunnen worden, is, zoals is aangege-
ven,, in moderne, complexe maatschappijen niet aannemelijk. De staat is veel meer 
eenn machtscentrum naast andere machtscentra. 

Daarnaastt heeft Maus een te idealistisch beeld van het wetgevingsproces. Dit is 
hett gevolg van het feit dat Maus het wetgevingsproces als een proces beschouwt 
waarr een onpartijdige vereffening van conflicten plaatsvindt. In het wetgevings-

Mauss 1992b, p. 111. 
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process zouden 'allen over allen het gelijke beslissen'. Het gevolg van Maus' 
idealistischee beeld van het wetgevingsproces is dat de spanningen tussen meerder-
heids-- en minderheidsstandpunten in haar theorie niet worden waargenomen. De 
wetgeverr zou niet alleen de belangen van de meerderheid, maar tegelijkertijd die 
vann minderheden in acht nemen. Dat meerderheidsgroepen in de praktijk hun 
rechtenn ten koste van minderheidsgroepen kunnen versterken, wordt in de theorie 
vann Maus buiten beschouwing gelaten. 

Inn hoofdstuk twee werden de proceduralistische democratiebegrippen van Ely en 
Habermass besproken. Anders dan Maus hebben Ely en Habermas wel oog voor de 
machtt van meerderheidsgroeperingen en de kloof die er tussen juridische en feite-
lijkee gelijkheid kan bestaan. Een gelijke representatie van belangen en behoeften 
wordtt naar hun mening niet automatisch door het democratisch wetgevingspro-
cess gegarandeerd. In democratische wetgevingsprocedures treden bij gelegenheid 
storingenn en blokkades op. Hierdoor worden de belangen van achtergestelde en 
onderdruktee groepen door de wetgever niet altijd adequaat tot uitdrukking 
gebracht.. Hieruit leiden Ely en Habermas twee taken voor constitutionele rechters 
af.. Ten eerste moeten zij middels een strikte controle van politieke vrijheids- en 
communicatierechtenn ervoor zorgen dat het politieke systeem voor iedereen in 
gelijkee mate open blijft , en ten tweede moeten zij de belangen van minderheden 
beschermen.. Om te voorkomen dat de correctie van het democratisch wetgevings-
process tot ondemocratische consequenties leidt, mag de constitutionele rechter niet 
dee uitkomsten van de democratische procedure op haar grondwettigheid toetsen, 
maarr uitsluitend de procedure zelf. 

Hoewell  Ely en Habermas beiden van een procedureel, niet-substantieel begrip 
vann democratie uitgaan, geven zij verschillende invullingen aan het democratie-
begrip.. Ely verdedigt een utilitaristisch democratiebegrip. Het begrip democratie 
verwijstt in zijn theorie naar bepaalde goed functionerende democratische besluit-
vormingsprocedures,, waarvan in de loop van de tijd is gebleken dat deze in strate-
gischh of utilitaristisch opzicht het meest rationeel zijn. Bij Habermas is het proce-
durebegripp daarentegen op een breed begrip van communicatieve rationaliteit 
gebaseerd.. De uitkomsten van democratische procedures zijn volgens Habermas 
dess te rationeler, wanneer de ideale argumentatievoorwaarden in deze procedures 
beterr gerealiseerd worden. Een doelrationele voorstelling van het politieke proces 
wordtt door Habermas afgewezen. Democratie is volgens hem niet utilitaristisch, 
maarr deliberatief van aard. Of een uitkomst van het politieke proces rationeel is, is 
volgenss Habermas ook afhankelijk van de rationaliteit van het deliberatieve poli-
tiekee proces dat daaraan vooraf is gegaan. 

Dee overeenkomst tussen de proceduralistische theorieën van Ely en Habermas is 
datt constitutionele rechtspraak volgens beide theorieën uitsluitend op de 
beschermingg van democratische procedures moet zijn gericht. Beide theorieën 
gaann uit van de veronderstelling dat er een scheiding tussen procedurele en inhou-

Mauss 1992b, p. 111. 
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delijkee rechtskwesties kan worden gemaakt. De rechter moet echter ook bij de 
interpretatiee van politieke of procedurele voorschriften van de grondwet steeds in-
houdelijkee afwegingen maken. Op welke manier politieke rechten zoals het recht 
opp vrijheid van meningsuiting, of het recht op omroepvrijheid geïnterpreteerd 
moetenn worden, staat niet bij voorbaat vast. 

Dworkinn verdedigt een integraal begrip van democratie. Ook hij is van mening 
datt een gelijke representatie van behoeften en belangen niet altijd door het demo-
cratischh wetgevingsproces wordt gegarandeerd. Volgens Dworkin vormt echter 
niett het meerderheidsbeginsel, maar het materiële beginsel van 'gelijke zorg en 
respect'' de grondslag van de democratie. Dit beginsel biedt een criterium waaraan 
dee resultaten van het politieke proces kunnen worden getoetst. Actief rechterlijke 
toetsingg van formele wetgeving leidt volgens Dworkin niet tot een ondermijning, 
maarr juist tot een versterking van de democratie. Dat er een onderscheid tussen 
procedurelee en materiële rechtskwesties kan worden gemaakt, wordt door Dworkin 
ontkend.. De bescherming van materiële grondrechten is naar zijn mening voor de 
democratiee van even groot belang als de bescherming van procedurele grond-
rechten. . 

Hoewell  Dworkin terecht aangeeft dat het meerderheidsbeginsel niet de enige of 
belangrijkstee grondslag van de democratie vormt, is de invulling die Dworkin aan 
hethet democratiebegrip geeft niet overtuigend. Niet participatie, en de actieve deel-
namee van zoveel mogelijk burgers aan het politieke menings- en wilsvormings-
proces,, maar de behandeling als 'een gelijke' vormt volgens Dworkin de kern van 
hethet democratiebegrip. Dat betekent dat Dworkin een passief begrip van democratie 
verdedigt.. Omdat in het democratisch wetgevingsproces vooral beleidsafwegin-
genn en niet zozeer principeafwegingen een rol spelen, kan dit er toe leiden dat een 
tott stand gekomen wet niet ieder individu met 'gelijke zorg en respect' behandelt. 
Meerderheidsbeslissingenn zijn volgens Dworkin dus niet noodzakelijkerwijs 
democratisch.. Zij kunnen namelijk met het beginsel van gelijke zorg en respect 
botsen. . 

Eenn geheel ander democratiebegrip wordt door Unger verdedigd. Hij pleit voor 
eenn sterke, mobiliserende of empowered democratie. Niet alleen politieke gelijkheid, 
maarr ook de politieke mobilisatie van burgers vormt een centrale waarde in dit 
democratiebegrip.. Democratie wordt door Unger niet met het bestaande re-
presentatievee stelsel gelijkgesteld. Een dergelijk smal begrip van democratie wordt 
doorr Unger vervangen door een breed of sterk begrip van democratie. Volgens dit 
sterkee begrip van democratie moeten alle domeinen in de samenleving voor de 
democratischee politiek worden opengesteld. Het democratisch wetgevingsproces 
wordtt door Unger als een eclectisch proces opgevat. Dit proces wordt gekenmerkt 
doorr machtstegenstellingen en conflicten. Net als Habermas, Ely en Dworkin is 
ookk Unger van mening dat dit proces niet voldoende garantie voor een eerlijke 

Bittnerr 1988, p.207. 
Hett democratiebegrip van Unger is dus net als dat van Habermas niet passief, maar actief. 
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representatiee van behoeften en belangen biedt. De beslissingen die door de wetgever 
wordenn genomen, zijn niet noodzakelijkerwijs democratisch van aard. Hoewel 
Ungerr het vraagstuk van de constitutionele rechtspraak niet apart aan de orde 
stelt,, lijk t hij voor de constitutionele rechter dezelfde taak te zien weggelegd als voor 
dee gewone rechter. Zij moeten een bijdrage leveren aan een versterking van de 
democratie.. Dit kan de rechter doen door op alternatieve institutionele mogelijk-
hedenn te wijzen. Dit wordt door Unger als democratisch experimentalisme aange-
duid.. Rechtsbeginselen enerzijds en inhoud en institutionele vormgeving ander-
zijdss kunnen volgens Unger in het rechtsvindingsproces niet van elkaar worden 
gescheiden. . 

Overtuigendd aan Ungers theorie is dat democratie door hem niet met de be-
staandee politieke instituties en praktijken wordt gelijkgesteld. Democratie kan op 
zeerr uiteenlopende manieren worden vormgegeven. Politieke mogelijkheden 
mogenn niet bij voorbaat worden ingeperkt. Een probleem van Ungers theorie is 
echterr dat het belang van liberale beginselen onderbelicht blijft . Unger hecht voor-
all  belang aan regelingen die vergaande democratiseringen van maatschappij en 
politiekk mogelijk maken. Aan regelingen die op de verdeling en beheersing van 
machtt zijn gericht, hecht hij minder belang. 

Dee conclusie die uit deze vergelijking kan worden getrokken, is dat er conflicten 
tussenn het democratische wetgevingsproces en een eerlijke representatie van 
belangenn en behoeften kunnen optreden. Constitutionele rechtspraak kan een 
bijdragee leveren aan een versterking van de democratie wanneer het op de correctie 
vann storingen in het democratisch wetgevingsproces is gericht. Overtuigend aan 
dee theorieën van Ely en Habermas is dat constitutionele rechtspraak volgens deze 
theorieënn met name op de bescherming van politieke vrijheid- en communicatie-
rechtenn moeten zijn gericht. Weinig overtuigend aan deze theorieën is de gedachte 
datdat de taak van de rechter louter procedureel kan worden gedefinieerd. Bij het 
interpreterenn van grondrechten moeten er door de rechter steeds inhoudelijke 
afwegingenn worden gemaakt. Hier wordt zowel door Dworkin als door Unger op 
gewezen.. Het probleem van deze theorieën is echter dat de constitutionele rechter 
mett betrekking tot alle grondrechten zeer grote bevoegdheden bezit. Hoewel deze 
grotee bevoegdheden ten aanzien van politieke rechten goed gerechtvaardigd kun-
nenn worden, geldt dit niet voor de bescherming van overige rechten. Politieke rech-
tenn zijn van essentieel belang voor de democratie. Een stelselmatige inperking van 
dezee rechten leidt er toe dat een democratische verandering van het politieke proces 
bemoeilijktt wordt. Politieke vrijheidsrechten moeten daarom als preferred free-
domsdoms worden beschouwd, dat wil zeggen dat zij extra bescherming verdienen. Voor 
juridischh activisme op het terrein van rechten die niet voor het politieke proces van 
belangg zijn, kan echter geen overtuigende democratische rechtvaardiging worden 
gegeven.. Om te verhinderen dat de macht van de constitutionele rechter op deze 
terreinenn te groot wordt, zou een notwithstanding clause kunnen worden ingevoerd. 
Dezee clausule wordt in hoofdstuk zeven besproken. 
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44 Verschillend e visie s op het rechtsvindingsproce s 

Zoalss ik in paragraaf vijf van de Inleiding heb aangegeven, kunnen er vier ideaal-
typischee posities binnen de rechtsvindingstheorie worden onderscheiden, namelijk 
dee formalistische, de moraliserende, de democratiserende en de nihilistische. I n 
dezee paragraaf zal ik nagaan hoe de verschillende besproken normatieve 
rechtsvindingstheorieënn zich tot deze ideaaltypische posities verhouden. 

Dee bevoegdheden tussen rechterlijke en wetgevende macht worden door de for-
malistischemalistische positie met behulp van het onderscheid tussen recht en politiek van 
elkaarr afgegrensd. De wetgever behoort volgens deze positie tot het terrein van de 
politiekk en de rechter tot het terrein van het recht. Terwijl op het ene terrein actief 
rechtt tot stand wordt gebracht, wordt op het andere terrein het recht passief 
toegepast.. Aan de activiteit van de rechter wordt geen creatieve betekenis toegekend. 
Rechtsbeslissingenn kunnen volgens het rechtsformalisme over het algemeen 
geheell  uit positief geldende rechtsregels worden afgeleid. Hierdoor is de beslis-
singsvrijheidd van de rechter volgens het rechtsformalisme klein. 

Dee democratisch wetspositivistische positie van Maus vertoont de meeste gelij-
keniss met de formalistische positie. Ook door Maus wordt er een strikte scheiding 
tussenn recht en politiek aangebracht. Dat de rechter een eigen inbreng heeft in het 
rechtsvindingsprocess wordt door haar ontkend. Omdat de wil van het volk volgens 
Mauss alleen via de wet tot uitdrukking kan worden gebracht, zou iedere zelf-
standigee bijdrage van de rechter in het rechtsvindingsproces tot een ondermijning 
vann het volkssoevereiniteitsprincipe leiden. De taak van de rechter moet zich vol-
genss het democratisch wetspositivisme daarom beperken tot het toepassen van 
wetten.. Rechtstoepassing is volgens Maus identiek aan wetstoepassing. 

Mett deze interpretatie van rechtspraak zijn verschillende problemen verbonden. 
Niett alleen heeft het democratisch wetspositivisme een veel te beperkte visie op 
recht.. Jurisprudentie, ongeschreven recht en verdragsrecht kunnen door het demo-
cratischh wetspositivisme niet als geldige rechtsbronnen worden opgevat. Ook 
rechtsbeginselenn en sociale waarden worden door het democratisch wetspositivis-
mee niet als elementen van het recht opgevat. Daarnaast laat het democratisch 
wetspositivisme,, zoals besproken, ook de autonome factoren in het rechtsvindings-
process buiten beschouwing. Rechtspraak is volgens Maus strikt heteronoom. Deze 
visiee kan alleen worden gehandhaafd wanneer van een essentialistische inter-
pretatiee van betekenissen wordt uitgegaan. Dat wil zeggen wanneer verondersteld 
wordtt dat de betekenis van rechtsnormen niet pas in de toepassing geconcretiseerd 
worden,, maar zij onveranderlijke entiteiten zijn die door de rechter ondubbel-
zinnigg en objectief kunnen worden vastgesteld. Interpretatie is echter altijd 
perspectivistischh en scheppend van aard. Interpretatie is alleen mogelijk vanuit 
eenn bepaalde optiek, of Vorverstandnis. Voor constitutionele rechtspraak is het ge-
volgg van de strikte scheiding tussen recht en politiek, dat constitutionele recht-
spraakk afgewezen wordt. Het kenmerkende van constitutionele rechtspraak is 
immerss dat constitutionele rechters de beslissingen van de wetgever niet toepassen, 
maarr zij deze beslissingen controleren en ook opzij kunnen zetten. Constitutionele 
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rechtspraakk wordt door het democratisch wetspositivisme daarom als een 
illegitiemee institutie beschouwd. 

Dee moraliserende, democratiserende en de nihilistische erkennen wel het schep-
pendee en interpretatieve karakter van het recht. Het kenmerkende van de moralise-
rendee en democratiserende positie is dat zij nagaan op welke manier autonomere 
vormenn van rechtsvinding met de democratie te verenigen zijn. Deze posities 
ontkennenn dat de rationaliteit van rechtspraak uitsluitend door passieve rechts-
toepassingg kan worden gewaarborgd. Anders dan de formalistische en nihil isti -
schee positie verzetten zij zich tegen de gedachte dat een autonomere vorm van 
rechtsvindingg noodzakelijkerwijs tot rechtswillekeur leidt. 

Dee moraliserende positie erkent dus dat de rechter een eigen inbreng heeft in het 
rechtsvindingsproces.. Waarden en/of rechtsbeginselen spelen volgens de moral i-
serendee positie een belangrijke rol in het rechtsvindingsproces. Ze vormen een 
belangrijkee bron van recht. Rechtsbeginselen worden door de moraliserende 
positiee teleologisch of deontologisch geïnterpreteerd. De moraliserende positie 
verschiltt daardoor duidelijk van de formalistische positie die alleen gepositiveerde 
rechtsregelss als rechtsbron erkent. Het verschil tussen regels en beginselen is dat 
regelss een alles-of-niets karakter hebben, beginselen wijzen daarentegen slechts in 
eenn bepaalde richting. Terwijl regels handelingen definitief voorschrijven, omvat-
tenn beginselen slechts prima facie geboden. Een ander verschil is dat regels met 
elkaarr kunnen conflicteren, beginselen vormen daarentegen een coherent geheel. 
Zijj  garanderen de eenheid en rationaliteit van het recht. Beginselen leveren de 
rechterr de redenen om een bepaalde rechtsbeslissing te nemen. Zij zorgen ervoor 
datt de beslissingen van rechters ook in hard cases uit het recht worden afgeleid. Dat 
hett recht onbepaald is, wordt door de moraliserende positie ontkend. Voor ieder 
rechtsgevall  is er steeds één juiste oplossing mogelijk. 

Volgenss de moraliserende positie verschillen constitutionele rechtspraak en 
gewonee rechtspraak niet strikt van elkaar. Net als constitutionele rechtspraak is 
ookk gewone rechtspraak scheppend van aard. Om de rationaliteit en legitimiteit 
vann rechtspraak te garanderen, wordt door deze positie een methode geformuleerd 
diee aangeeft hoe de rechter in het geval van conflicterende of ontoereikende regels, 
datt wil zeggen in geval van hard cases, tot een beslissing moet komen. Deze me-
thodee zorgt er tegelijkertijd voor dat de rechter zijn bevoegdheden niet overschrijdt, 
enn de rechter niet de rol van plaatsvervangend wetgever op zich neemt. 

Eenn duidelijk moraliserende positie wordt door het Bundesverfassungsgericht ver-
dedigd.. De grondwet wordt door het Bundesverfassungsgericht als een objectieve 
waardeordee geïnterpreteerd. De waardigheid van de mens vormt binnen deze 
objectievee waardeorde het belangrijkste grondrecht. Ook de ethisch constructivis-
tischee theorieën van Dworkin en Habermas vertonen gelijkenissen met de moral i-
serendee positie. Rechtsbeginselen spelen in deze theorieën een belangrijke rol. Zij 
wordenn door Dworkin en Habermas als deontologische beginselen opgevat. 

Omdatt Habermas een discourstheoretische interpretatie van Dworkins rechts-
vindingstheoriee gegeven heeft, zal ik eerst Dworkins rechtsvindingstheorie bespre-
ken.. De centrale these in Dworkins rechtsvindingstheorie is dat rechtsbeslissingen 
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opp basis van een coherente constructie van het recht als geheel moeten worden 
genomen.. Dit wordt door hem 'recht als integriteit' genoemd. Bij deze coherente 
constructiee moet door de rechter een afweging worden gemaakt tussen het element 
vann fit en het element van rechtvaardiging. Met het element van fit wordt bedoeld 
datdat de rechter die beslissingen neemt die zo goed mogelijk bij het bestaande recht 
aansluiten.. Het element van rechtvaardiging eist dat de rechter die beslissingen 
neemtt die in normatief opzicht de beste rechtvaardiging van de rechtspraktijk 
bieden.. Omdat rechterlijke beslissingen volgens Dworkin op deze manier steeds 
uitt het recht als geheel kunnen worden afgeleid, kan het probleem van rechterlijke 
discretiee volgens hem worden vermeden. Er kan volgens hem door de rechter in 
iederr rechtsgeval zelfs één juiste antwoord worden gegeven. 

Dworkinn gaat in zijn rechtsvindingstheorie echter van een aantal problemati-
schee vooronderstellingen uit. Zoals is aangegeven, is Dworkin van mening dat de 
rechterr op grond van een coherente constructie van het recht als geheel beslissin-
genn moet nemen. Een dergelijk coherente constructie kan volgens Dworkin tot 
standd worden gebracht omdat rechtsbeginselen anders dan rechtsregels met elkaar 
tee verzoenen zijn. Wanneer er daarentegen van wordt uitgegaan dat het recht geen 
morelee eenheid vormt, maar rechtsbeginselen net als rechtsregels steeds het resul-
taatt van ideologische machtsstrijd zijn, dan betekent dit dat niet alleen rechtsre-
gels,, maar ook rechtsbeginselen tegenstrijdig van aard zijn. Het gevolg van deze 
tegenstrijdigheidd is dat door de rechter geen coherente interpretatie van de rechts-
praktijkk kan worden gegeven, maar dat er door hem voortdurend afwegingen 
moetenn worden gemaakt. Het afwegingsaspect in het rechtsvindingsproces wordt 
doorr Dworkin daardoor onvoldoende serieus genomen. 

Verderr maakt Dworkin in zijn interpretatie van het recht als integriteit gebruik 
vann het beeld van de superrechter Hercules, die over oneindig veel tijd en kennis 
beschikt.. Dworkin beschouwt deze constructie van het recht als geheel als een 
ideaall  dat door de rechter steeds moet worden nagestreefd. Het probleem van deze 
idealiseringg is echter dat de onbepaaldheid van de constructies die bestaande rech-
terss van delen van het recht maken in Dworkins rechtsvindingstheorie niet on-
derkendd wordt. 

Nett als Dworkin is Habermas van mening dat rechterlijke beslissingen niet 
logischh uit het recht kunnen worden afgeleid. Het gevolg is dat de rechter bij het 
nemenn van beslissingen altijd over een zekere interpretatievrijheid beschikt. De 
oorzaakk van deze interpretatievrijheid is volgens Habermas dat uit de geldigheid 
vann een norm niet de juistheid van haar toepassing kan worden afgeleid. De in-
terpretatievrijheidd van de rechter moet volgens hem door middel van een toepas-
singsdiscourss worden ingeperkt. 

Hett toepassingsdiscours kan volgens Habermas als een aanvulling op het fun-
deringsdiscourss worden beschouwd. Naar zijn mening zijn er voor het funderen 
enn het toepassen van een norm twee verschillende discoursen vereist. Terwijl in het 
funderingsdiscourss de geldigheid van een rechtsnorm wordt onderzocht, wordt in 
hett toepassingsdiscours nagegaan welke universeel geldige rechtsnormen in een 
concreett rechtsgeval moeten worden toegepast. Alleen door beide discoursen 
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samenn te nemen, kan de onpartijdigheid van een rechtsnorm worden gegaran-
deerd. . 

Terwijll  de geldigheid van een rechtsnorm vastgesteld wordt door na te gaan of 
dezee een universaliseerbaar belang tot uitdrukking brengt, kan de juistheid van 
eenn rechtsnorm worden bepaald door alle omstandigheden met betrekking tot 
primaa facie geldige rechtsnormen in ogenschouw te nemen. Bij het beoordelen van 
dee toepassingssituatie zullen er tussen de verschillende rechtsnormen onvermij-
delijkk botsingen optreden. Er doen zich daarbij botsingen voor tussen rechts-
normenn die al geldig zijn. Deze botsingen worden door Habermas externe botsin-
genn genoemd. 

Volgenss Habermas kan de rechter de juistheid van rechtsnormen niet vast-
stellenn door de verschillende botsende rechtsnormen als materiële waarden tegen 
elkaarr af te wegen. Om vast te kunnen stellen welke prima facie norm in een 
concreett geval moet worden toegepast, zullen deze rechtsnormen door de rechter 
alss onderdeel van een ideaal coherent systeem moeten worden geïnterpreteerd. Net 
alss Dworkin is Habermas van mening dat de rechter in het rechtsvindingsproces 
eenn afweging moet maken tussen twee idealen. Volgens Habermas gaat het daarbij 
omm de afweging tussen legitimiteit en rechtszekerheid. 

Verderr is Habermas net als Dworkin van mening dat een coherent systeem van 
geldigee normen in werkelijkheid niet tot stand kan worden gebracht. Het gaat 
hierbijj  volgens Habermas slechts om een contrafactisch ideaal. Een verschil met 
Dworkinn is echter dat Habermas dit coherentieprincipe niet als een monologisch 
principe,, maar als een argumentatieprincipe interpreteert. Dat betekent dat deze 
coherentiee volgens Habermas niet door een individueel opererende rechter tot 
standd moet worden gebracht, maar door een offene Gesellschaft der Verfassungs-

454 4 

interpreten. interpreten. 
Dee consequentie van Habermas' discourstheoretische herformulering van 

Dworkinss rechtsvindingstheorie is dat Dworkins veronderstelling van de morele 
eenheidd van het recht door Habermas vervangen wordt door de veronderstelling 
vann de eenheid van de praktische rede. Hierdoor wordt het hypothetische beeld van 
dee superrechter Hercules door Habermas vervangen door de idealisering dat het 
juridischh discours waar rechters aan deelnemen aan de voorwaarden van de ideale 
gesprekssituatiee moet voldoen. Alleen wanneer er tussen de deelnemers in het juri-
dischh discours sprake is van communicatieve symmetrie kan er volgens Haber-
mass een rationele consensus over de juistheid van rechtsnormen tot stand worden 
gebracht.. Om communicatief handelen altijd op overeenstemming is gericht, is 
Habermass net als Dworkin van mening dat er in ieder rechtsgeval steeds één juiste 
oplossingg mogelijk is. 

Dee verbetering van Habermas' rechtsvindingstheorie in vergelijking met de 
rechtsvindingstheoriee van Dworkin is dat de rechtspaternalistische consequenties 
vann Dworkins rechtsvindingstheorie in Habermas' theorie ongedaan worden ge-

Habermass 1992, p. 274. 
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maakt.. Dit doet Habermas door een onderscheid tussen funderings- en toepas-
singsdiscourss aan te brengen en door het coherentieprincipe niet als een monolo-
gischh principe, maar als een argumentatieprincipe op te vatten. Het gevolg daar-
vann is dat Habermas' benadering van het rechtsvindingsproces meer ruimte voor 
meningsverschillenn en afwijkingen laat, dan die van Dworkin. 

Zowell  Dworkin als Habermas wijzen er op dat de rechtsvindingsmethode die zij 
ontwikkelenn tot doel heeft om de taak van de rechter van die van de wetgever af te 
bakenen.. Door middel van een ethisch constructivistische benadering van het 
rechtt kan worden vermeden dat de rechter op het terrein van de wetgever komt. Bij 
Habermass vormt het onderscheid tussen funderings- en toepassingsdiscoursen 
hett afbakeningscriterium tussen wetgever en rechter. Door Dworkin worden het 
wetgevingsprocess en het rechtsvindingsproces door middel van het onderscheid 
tussenn 'policies' en 'principles' van elkaar afgegrensd. Terwijl het wetgevings-
process het terrein is waar politiek beleid tot stand wordt gebracht, richt de rechter 
zichh op de bescherming van principes. De rechter voegt in het rechtsvindings-
process geen nieuwe gezichtspunten toe. Rechtsbeslissingen worden geheel door het 
rechtt bepaald. 

Nett als de moraliserende positie verdedigt ook de democratisch-politiserende 
positiepositie een breed begrip van recht. Bovendien gaat de democratisch-politiserende 
positiee er net als de moraliserende positie vanuit dat rechters in het rechtsvin-
dingsprocess over beslissingsvrijheid beschikken. De democratiserende positie 
ontkentt echter dat deze beslissingsvrijheid met behulp van beginselen volledig aan 
bandenn kan worden gelegd. Dit standpunt volgt uit de normatief pluralistische 
uitgangspuntenn van deze positie. Deze normatief pluralistische uitgangspunten 
wordenn door de democratisch-politiserende positie consequent uitgewerkt. Ook 
wanneerr normatieve argumenten als deel van het recht worden opgevat dan blij -
venn rechtsbeslissingen onbepaald. Dat betekent dat vaak meerdere rechtsbeslissin-
genn mogelijk zijn. Normatieve argumenten maken volgens de democratiserende 
positiee geen einde aan de politieke stellingname van de rechter. Om de legitimiteit 
enn onpartijdigheid van rechtsbeslissingen te garanderen, is daarom een openlijke 
politiseringg van de rechtspraak gewenst. Rechtsbeslissingen zijn volgens deze 
positiee gematigd onbepaald. Wat als een aanvaardbare en wat als een minder aan-
vaardbaree rechtsbeslissing moet worden opgevat, wordt volgens de democrati-
serendee positie op grond van rechterlijke deliberatie bepaald. Een onderscheid 
tussenn recht en politiek, juridisch en politiek redeneren wordt door deze positie niet 
gemaakt. . 

Dezee positie moet worden onderscheiden van de nihilistische positie. De nihi-
listischee positie trekt uit de onbepaaldheid van het recht namelijk de conclusie dat 
ookk een onderscheid tussen aanvaardbare en minder aanvaardbare rechtsbeslis-
singenn niet meer kan worden gemaakt. Het probleem van de rechtelijke onbe-
paaldheidd van het recht wordt door deze positie radicaal geïnterpreteerd. Het ont-
wikkelenn van een methode om tot de meest rationele of legitieme rechtsbeslissing 
tee komen, wordt door deze positie opgegeven. De nihilistische positie verdedigt een 
radicaall  sceptische visie op het recht. 
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Terwijll  verschillende aanhangers van de kritisch-deconstructivistische vleugel 
binnenn de Critical Legal Studies-beweging een nihilistische positie verdedigen, pleit 
Ungerr voor een democratische politisering van het rechtsvindingsproces. Hij ver-
zett zich tegen de gedachte dat het recht een coherent geheel vormt. Het recht is vol-
genss hem juist tegenstrijdig van aard. De rechtsvindingstheorieén die een derge-
lijk ee coherentie in het recht nastreven, worden door hem rationaliserende rechts-
analysess genoemd. Een dergelijke benadering van het recht leidt volgens hem tot 
eenn verhulling van het politieke aspect van het recht. Omdat het recht het resultaat 
vann ideologische machtsconflicten is, kan het recht niet achteraf door de rechter tot 
eenn consistent geheel worden gemaakt. Het recht heeft een compromiskarakter. De 
methodenn met behulp waarvan de rechter de afwijkende gezichtspunten in het 
rechtt bloot kan leggen, zijn de deviante methode en de methode van mapping en 
criticism.criticism. Met behulp van deze methode moet door de rechter worden nagegaan hoe 
bepaaldee idealen institutioneel het best gerealiseerd kunnen worden. De waarde 
waarr de rechter zich door moet laten leiden, is die van de democratie. 

Welkee conclusie moet uit deze vergelijking worden getrokken? Zowel de forma-
listischee als de nihilistische positie verdedigen weinig overtuigende visies op het 
rechtsvindingsproces.. Terwijl de rationaliteit van rechtsbeslissingen volgens de 
formalistischee positie alleen door strikte rechtstoepassing kan worden gegaran-
deerd,, is het recht volgens de nihilistische positie zo onbepaald dat de rationaliteit 
vann het rechtsvindingsproces in het geheel niet kan worden gegarandeerd. De 
moraliserendee en democratiserende positie nemen een middenpositie tussen deze 
tweee uiterste posities in. Terwijl de onbepaaldheid van het recht volgens de moral i-
serendee positie met behulp van beginselen kan worden opgelost, streeft de demo-
cratiserendee positie daarentegen naar een openlijke politisering van het recht. 
Omdatt de democratiserende positie meer oog heeft voor spanningen en anoma-
lieënn binnen het recht moet aan deze positie de voorkeur worden gegeven. Het recht 
datt het resultaat is van machtsstrijd en conflict, kan niet achteraf door de rechter 
tott een coherent geheel worden gemaakt. 

55 De verhoudin g tusse n rechte n en democrati e 

Ookk over de manier waarop rechten en democratie zich tot elkaar verhouden, 
wordtt verschillend geoordeeld. Dat betekent dat er meningsverschillen bestaan 
overr de mate waarin democratische politieke macht door grondwettelijke bepalin-
genn mag worden ingeperkt. 

Zoalss is aangegeven, is Maus van mening dat grondrechten uitsluitend door de 
wetgeverr moeten worden beschermd. Maus keert zich tegen de interpretatie die het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht van grondrechten geeft. Grondrechten zijn geen objectieve 
waarden,, maar statelijke rechten. Het interpreteren van grondrechten als objectie-
vee waarden leidt volgens Maus tot een isolering en verzelfstandiging van grond-
rechtenn tegenover de democratie. Grondrechten en democratie worden in dat geval 
alss tegenstellingen behandeld. Zij kunnen tegenover de wil van de wetgever wor-
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denn doorgezet. Volgens Maus moet niet het grondrechtendeel, maar het 'organisa-
torischee grondwetsgedeelte', als het belangrijkste onderdeel van de grondwet wor-
denn opgevat. Dat is het gedeelte van de grondwet waarin de wetgevingsprocedure 
enn de overige geïnstitutionaliseerde beslissingsprocedures worden geregeld. Zolang 
wetgevingg volgens de juiste procedures verloopt, is volgens Maus ook de bescher-
mingg van grondrechten voldoende gegarandeerd. Grondrechtenbescherming door 
middell  van constitutionele rechtspraak is in dat geval niet nodig.455 

Hoee wordt de relatie tussen rechten en democratie door de proceduralistische 
theorieënn van Ely en Habermas geïnterpreteerd? Terwijl Ely van mening is dat 
voorall  de politieke communicatierechten en procedurele bepalingen met de demo-
cratiee verenigbaar zijn, gaat Habermas uit van de gelijkoorspronkelijkheid van 
rechtenn en democratie. Rechten en democratie zijn volgens Habermas op het 
niveauu van de grondbegrippen met elkaar verbonden. Zij zouden beiden uit het 
autonomiebegripp kunnen worden afgeleid. Het probleem van deze analyse is 
echterr dat het geen antwoord biedt op de spanningen die tussen rechten en demo-
cratie,, en tussen rechten onderling kunnen bestaan. 

Hierr besteedt Dworkin meer aandacht aan. Hij wijst in zijn theorie op de conflic-
tenn die tussen rechten en politiek beleid kunnen optreden. Rechten hebben naar 
zijnn mening een troefkarakter. Zij wegen over het algemeen zwaarder dan politiek 
beleid.. Alleen in noodgevallen mogen rechten voor politiek beleid wijken. Burgers 
mogenn naar zijn mening nooit tot middel worden gemaakt van politiek beleid. 
Anderss dan Ely wijst Dworkin er bovendien op dat niet alleen de procedurele, 
maarr ook de materiële grondrechten van belang zijn voor de democratie. De relatie 
tussenn constitutionalisme en democratie wordt door hem als een relatie van 
gedeeltelijkk spanningen, en gedeeltelijk overlappingen geïnterpreteerd. 

Ungerr ontwerpt een nieuw systeem van rechten, namelijk immuniteitsrechten, 
destabilisatierechten,, marktrechten en solidariteitsrechten. De bestaande burger-
rechten,, politieke rechten, sociaal-economische rechten en culturele rechten zou-
denn tot een demobilisatie van de politiek leiden. Zij zouden naar het model van het 
absolutee eigendomsrecht geïnterpreteerd worden. Unger maakt echter niet aanne-
melijkk dat de bestaande politieke vrijheidsrechten niet tot een versterking van de 
democratiee kunnen voeren. Om dit te realiseren moeten zij enkel radicaal demo-
cratischh geïnterpreteerd worden. Constitutionele rechtspraak moet daarom met 
namee op de bescherming van deze rechten zijn gericht. 

Grondrechtenbeschermingg zou ook volgens deze visie op de bescherming van democrati-
schee procedures kunnen zijn gericht. Omdat Maus er echter weinig vertrouwen in heeft 
datt constitutionele rechters zich tot deze taak beperken, wordt constitutionele rechtspraak 
doorr haar geheel van de hand gewezen. 
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óó De taak van de constitutionel e rechte r 

Dee consequentie van deze uiteenlopende visies is dat constitutionele rechtspraak 
steedss een andere taak krijgt. Alleen Maus is van mening dat constitutionele recht-
spraakk moet worden afgewezen. De andere auteurs menen daarentegen dat con-
stitutionelee rechtspraak een bijdrage kan leveren aan de versterking van de demo-
cratie.. Op welke manier constitutionele rechters dit kunnen realiseren, wordt door 
henn verschillend geïnterpreteerd. 

Elyy en Habermas gaan er vanuit dat de constitutionele rechter de taak heeft om 
hethet politieke proces en de belangen van achtergestelde, niet-gerepresenteerde groe-
penn te beschermen. In Ely's theorie heeft de constitutionele rechter de taak het 
representatieprocess te versterken. In Habermas' theorie moet de constitutionele 
rechterr corrigerend optreden wanneer er communicatieve storingen in het 
menings-- en wilsvormingsproces zijn opgetreden. Om deze taak uit te kunnen 
voeren,, moet constitutionele rechtspraak volgens hen vooral op de bescherming 
vann politieke en procedurele rechten zijn gericht. Het gaat daarbij om rechten als 
hett kiesrecht, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers en de vrijheid 
vann vereniging en vergadering. Ely rekent ook justitiële rechten zoals het verbod 
opp willekeurige arrestatie en gevangenneming, recht op behoorlijke procesgang en 
rechtt op verdediging tot de procedurele rechten. Daarnaast wordt ook het gelijk-
heidsbeginsell  door hem procedureel geïnterpreteerd. 

Bijj  Dworkin moet de constitutionele rechter corrigerend optreden wanneer indi-
viduenn door politiek beleid niet met 'gelijke zorg en respect' worden behandeld. Dit 
politiekee gelijkheidsbeginsel vormt volgens Dworkin de kern van de democratie. 
Dworkinn maakt geen onderscheid tussen de procedurele, en de substantiële waar-
denn in de grondwet. Alle grondrechten moeten door de constitutionele rechter 
wordenn beschermd. Zij worden door hem noodzakelijkerwijs moreel geïnterpre-
teerd.. Constitutionele rechtspraak moet volgens hem dus niet alleen gericht zijn 
opp bescherming van politieke vrijheidsrechten, maar ook de bescherming van 
culturelee rechten en persoonlijkheidsrechten is van belang. 

Ookk Unger is van mening dat constitutionele rechtspraak op een versterking 
vann de democratie moet zijn gericht. Deze taak wordt door hem als democratisch 
experimentalismee aangeduid. De constitutionele rechter moet alternatieve insti-
tutionelee mogelijkheden uitdenken. Constitutionele rechtspraak moet niet gericht 
zijnn op de bescherming van specifieke minderheidsgroepen, maar constitutionele 
rechtspraakk moet op een bestrijding van ongelijkheden in het algemeen zijn 
gericht,, dat wil zeggen op een ondermijning van sociale opdeling en hiërarchische 
structuren.. Destabilisatierechten spelen daarom een belangrijke rol in Ungers 
theorie. . 
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77 Conclusi e 

Watt betekent dit voor de taak van de constitutionele rechter? Dit is afhankelijk van 
hethet democratiebegrip dat verdedigd wordt. Overtuigend aan lingers sterke begrip 
vann democratie is dat hij democratie niet aan de bestaande instituties en 
praktijkenn gelijkstelt. Daarnaast pleit hij voor een breed begrip van democratie. 
Democratiseringg moet naar zijn mening niet alleen in de politiek tot stand worden 
gebracht,, maar in alle terreinen van de maatschappij. Dat democratie niet aan het 
bestaandee representatieve stelsel kan worden gelijkgesteld, is ook het uitgangspunt 
vann Habermas' deliberatieve democratiebegrip. Hij maakt overtuigend duidelijk 
datt open en vrije politieke deliberatie van essentieel belang is voor de democratie. 
Deliberatievee procedures vormen de belangrijkste bron van legitimiteit. Of wetten 
alss legitiem kunnen worden beschouwd, is afhankelijk van de rationaliteit van het 
politiekee debat dat daaraan vooraf is gegaan. Om te kunnen bepalen of het 
feitelijkee menings- en wilsvormingsproces rationeel is verlopen, wordt uitgegaan 
vann een ideale deliberatieve procedure waarbij alle actoren een gelijke kans hebben 
omm aan het politieke debat deel te nemen en daar een bijdrage aan te leveren en 
waarbijj  er tussen de verschillende actoren geen machtsverschillen bestaan. 

Voorr een deliberatieve democratie zijn met name de politieke vrijheidsrechten 
vann groot belang. Voor de taak van de constitutionele rechter betekent dit, dat de 
constitutionelee rechter in de eerste plaats de politieke rechten en vrijheden moet 
beschermen.. Alleen op deze manier kan de onbelemmerde deelname van alle bur-
gerss aan het politieke menings- en wilsvormingsproces worden gegarandeerd. I n 
eenn deliberatieve democratie is het van belang dat iedere burger in staat is om zijn 
off  haar belangen, problemen en eisen te uiten. 

Opp welke manier moeten rechten die niet direct voor het politieke proces van 
belangg zijn, worden beschermd? Er zijn goede argumenten om de bescherming 
vann deze rechten aan de wetgever over te laten. De wetgever is immers direct demo-
cratischh gelegitimeerd. In de praktijk kan het echter voorkomen dat de wetgever als 
gevolgg van onzorgvuldige wetgeving, door het negeren van minderhedenbelangen 
off  door efficiënt of kostenbesparend beleid, bepaalde grondrechten negeert. Om die 
redenn is ook de bescherming van niet-politieke vrijheidsrechten door een constitu-
tionelee rechter van belang. Om te verhinderen dat de constitutionele rechter op het 
terreinn van niet-politieke vrijheidsrechten echter teveel macht uitoefent, zou, zoals 
inn hoofdstuk zeven uiteengezet zal worden, een notwithstanding clause in de grond-
wett kunnen worden opgenomen. Deze clausule geeft de wetgever de mogelijkheid 
eenn alternatieve constitutionele interpretatie tegenover die van de constitutionele 
rechterr te plaatsen. Hierdoor wordt verhinderd dat de uiteindelijke grondwettelijke 
interpretatiebevoegdheidd geheel bij de constitutionele rechter ligt. 
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