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המנדטשבעלהיסוךמערכיישינויתכליתהםשונים-ודמוקרטית
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בזכויותפוגעיםאין"וכילחוק)3סע'(אדם"שלבקניינופוגעיפ
ישואל,מדינתשלערכיהאתההולםבחוקאלאדהופוק-יסודשלפי

8סע'(ו:גררש"עלעולהשאיגהובמידהראוליהילוזכליתשגוער
לחוק)."

ע"יחקירהלאחרלחוקריו,מסראחראוזהעצורכילפעם,מפעםבעיהוגות,פורסםג.

ביתלקיצוץהחששבשלאךתופת,פיגועלבצעהיהבכוונתוכיהכללייהבטחוןשררור
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ההגנהלחקגותי"בשכמלקהראשונההחקנוןהיא1.91תקנהמדועהשאלהנשאלתכן,אם
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