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Constitutionelee rechtspraak vanuit
rechtsfilosofischh perspectief

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT
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tenn overstaan van een door het college voor promoties
ingesteldee commissie, in het openbaar te verdedigen in
dee Aula der Universiteit
opp 13 maart 2003 te 12.00 uur
door r
Sibellaa Thérèse van Dommelen
geborenn te Gorinchem
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