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נכון יותר לכנות את המסמך כתקנות האג.
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להבא, כדאי לא להסביר מושג באמצעות המושג עצמו.
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באשר לפסקה הנוגעת לס׳1 לעתירה:
(1) ניתן ניקוד מלא על זיהוי דוקטרינת ההגנה הדיפלומטית והגדרתה.
(2) ניתן ניקוד מלא על הגישות השונות בכל הנוגע להענקת הגנה דיפלומטית. נדרש היה לנתח כי טרם התגבש מנהג והמשב״ל עדיין מעניק למדינות שיקול דעת מוחלט להחליט מתי להעניק הגנה דיפלומטית. בתשובה הוזכרו הגישות השונות, אך לא הוזכר מי מהן נחשב מנהג ומי לא, והעובדה ששיקול הדעת עדיין נתון למדינות כיון.
(3) נדרש היה לנתח יותר בכל הנוגע לפס״ד מימון- האם עדיין מדובר בהלכה בישראל בהינתן הזמן שחלף מאז ניתן ובהינתן שביהמ״ש העליוך הפך שמרני יותר בתקופה זו.



באשר לפסקה הנוגעת לס׳2 לעתירה:
(1) ניתן ניקוד מלא על זיהוי חזקת ההתאמה הפרשנית והגדרתה. נדרש היה להוסיף את הרציונל לפיו החזקה נועדה להקטין את פוטנציאל החיכוך בין הדין המדינתי לבין הבינלאומי.
(2) ניתן ניקוד מלא על הניתוח באשר להחלת חזקת ההתאמה הפרשנית בארץ. על-אף אי-דיוקים מסוימים בתשובה (למשל, חוסר בהסבר כי טענות של פורום קהלת הובילו לאפקט מצנן כך שביתהמשפט נמנע מאז מלהכריע בסוגיה), ניתן ניקוד מלא.
(2) ניתן ניקוד מלא על אזכור הדעות לכאן ולכאן באשר להחלת חזקת ההתאמה הפרשנית (כולל אזכור טענות המרצה על אף שלא אוזכר שמו ישירות).



באשר לפסקה הנוגעת לס׳3 לעתירה:
(1) על-אף שלא הוזכר בצורה ישירה כי ככל שהמשב״ל מטיל חובה על המדינה להעניק הגנה דיפלומטית במקרים כאלו, ובהנחה שנכיר בתחולת חזקת ההתאמה הפרשנית במישור החוקתי, יש להפוך את בג״ץ חסון (לא הוזכר בתשובה) ולאמץ פרשנות אופרטיבית לס׳6 לח״י הלאום. ניתן ניקוד מלא על חלק זה.



באשר לפסקה הנוגעת לס׳4 לעתירה:
(1) ניתן ניקוד מלא על ניתוח עמדת המיעוט בה מצדדת ישראל ואזכור מבצע אנטבה ותגובת המועבי״ט לו.
(2) ניתן ניקוד על הניתוח כי לפי העמדה הרווחת פגיעה באזרחי מדינה מחוץ לשטחה לא מהווה התקפה חמושה כנד המדינה לכן אינה מאפשרת שימוש בכוח.
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