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 מוצא על־ידי

 תלמידי הפקולטה למשפטים
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 כרך כ״ז, חוברת 1

 3 דבו העורכים

 5 על משפט, שיפוט מדק

 אהרן ברק

 11 על משפט, שיפוט ואמת

 אהרן ברק

 17 הגנת ההסתמכות במשפט המנהלי

 דפנה ברק־ארז

 71 שימוש־לרעה כזכות

 יהושע ויסמן

 91 אחרית״דבר למושג החוק

 אנדרי מרמור

 119 נוהגי ההסתמכות של כית־ המשפט העליון

 ניתוחים כמותיים

 יורם שחר, רון חריס ומירון גרולז

 הרצאות

 מאמרים



 משפטים
 מוצא על״ידי תלמידי הפקולטה למשפטים

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 העורכים

 דורון אבני, אהוד גוטל

 חברי המערכת

 שוש בוסקילה, אפרת ברזילי, יוסי גבאי, אורן גולדברג, רונית דוניץ, גיא הלפטק,

 מרים הלר, אבי וסטרמן, עמיחי כהן, נעמי כץ, עמית לוי, פאינה(ציפי) מילמן,

 יגאל מרזל, יואל נאמן, רביב סובל, אורנה סנדלר, דורץ קליר, תמר שינקין

 מורה מייעצת

 ד״ר שירלי רנד

 מזכירת המערכת

 אתי אדדיאן

 מנהל הפקה

 עמיהוד שרגאי

 עורך הלשון

 אברהם שלוין

 מגיה

 יעקב חסון
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 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:

 הקרן להנצחת זכרו של המשפטן הדגול פרופ׳ הנס קלזן ז״ל

 הקרן שהוקמה על־ידי מר דוד אמיד זי׳ל ובניו יבל״א

 הקרן להנצחת שמו של ד״ד אברהם רוזנטל ז״ל,

 ממוריה המחוננים של הפקולטה

 תודתנו נתונה לפקולטה למשפטים, למשרד המשפטים, ללשכת עורכי הדין,

״ ם י ט פ ש מ ״  ולכל שאר האנשים והגופים התומכים ב

 כתבי־יד יש להגיש בחמישה עותקים בצירוף תקליטון, תרגום שם המחבר

 וכותרת המאמר לאנגלית

, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ״ ם י ט פ ש מ  למערכת ״

 הר הצופים, ת״ד 24100, ירושלים, טלפון 02-882557

 המערכת פתוחה לקהל:

 בימים א׳-ה׳, בין השעות 12:00-08:00

 אין המערכת מחזירה כתבי־יד שלא נתקבלו לדפוס

 את כתב־העת ניתן לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים

 לודוויג מאיר, שלומציון המלכה 4, ירושלים! בודסי, אחד העם 20, תל־אביב

 ש׳ פדלשטיין — מ׳ גינוסר, ספרי חוק ומשפט, רחוב אבן־גבירול 89, תל־אביב

; הכל לפרקליט, ביאליק 6, חיפה.  סידי, שמריהו לוין, חיפה

 הפקה; נבו הוצאה לאור בע״מ, ירושלים



 דבר העורכים

 קוראים נכבדים,

 אנו שמחים להביא בפניכם את החוברת הפותחת את כרך כ״ז. כרך זה עתיד לעסוק

 במגוון רחב במיוחד של נושאים, הן מהמשפט הפרטי והן מהמשפט הציבורי.

 כמו כן תמצאו רשימה רחבת היקף, ראשונה בתחומה, המתמקדת בניתוח כמותי

 של נוהגי ההסתמכות של בית־המשפט העליון.

 תודתנו נתונה לאלו אשר סייעו בידנו לברך על המוגמר.

 במהלך הכנתה של חוברת זו נקטף בדמי ימיו פרופ׳ אריאל רוזן־צבי, דיקן

 הפקולטה למשפטים בתל־אביב.

 ספריו ומאמריו של פרופ׳ רוזן־צבי היוו לנו כתלמידים מעיין נובע לידע במגוון

 תחומים ונושאים. על רבגוניות כתיבתו יעיד מאמרו של פרופ׳ ויסמן בנושא

 ״השימוש לרעה בזכות״ המתפרסם בחוברת זו, ואשר מקדיש התייחסות ניכרת

 לרשימתו המקיפה של פרופ׳ רוזן־צבי בתחום זה.

 תקוותנו כי תמצאו עניין ועזר בחוברת זו.

 דורון אבני אהוד גוטל
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