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Ruimm gedefinieerd omvat constitutionele rechtspraak al die juridische 
proceduress die op de directe handhaving van de constitutie zijn 
gericht.. Deze vorm van rechtspraak is met name omstreden wanneer 
dee rechter formele wetgeving aan de Grondwet toetst. Vormt de for-
melee wetgever in een democratie niet de hoogste staatsmacht? De 
grondwettigheidscontrolee van formele wetten moet in dat geval aan de 
wetgeverr zelf en niet aan onafzetbare rechters worden overgelaten. 
Ditt was ook de opvatting van de Nederlandse grondwetgever in 1848, 
toenn hij aan art. 115 Grw. de zinsnede 'De wetten zijn onschendbaar' 
toevoegde.. Sindsdien is er echter vaker voor een gedeeltelijke 
opheffingg van het toetsingsverbod gepleit. Het vraagstuk van de con-
stitutionelee rechtspraak staat daardoor geregeld in de politieke 
belangstelling.. Dit vraagstuk is echter niet alleen vanuit politiek, maar 
ookk vanuit rechtsfilosofisch perspectief interessant. In dit boek wordt 
onderzochtt hoe verschillende rechtsfilosofen de relatie tussen con-
stitutionelee rechtspraak en democratie interpreteren. De normatieve 
visiess die met name worden besproken, zijn die van Maus, Ely, 
Habermas,, Dworkin en Unger. Om de praktische bruikbaarheid van 
dezee visies te onderzoeken, worden zij aan een concrete uitspraak van 
eenn constitutioneel hof getoetst. Daarbij wordt ook het vraagstuk van 
dee institutionele vormgeving van constitutionele rechtspraak aan de 
ordee gesteld. 
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