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דף סיכום בחינה

מזהה בחינה: 001000257410 מזהה סטודנט: 255642

שם קורס: משפט בינלאומי פומבי

שאלת בונוס ציון ניקוד מירבי מספר שאלה

0 13.00 15.00 1 

0 40.00 40.00 2 

0 45.00 45.00 3 

1 2.00 5.00 4 

ציון בחינה סופי : 100.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

*** לתשומת לבך, במידה וההערות מופיעות ב "ג'יבריש" יש להוריד את הקובץ למחשב
*** reader acrobat - ולפתוח ב
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jurisdictiom?
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האם התכוונת לגריעה ממחויבויות באמנה?
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הערות:
(1) ניתן ניקוד על אזכור דוקטרינת ההגנ הדיפלומטית והגדרתה. כמו-כן, ניתן ניקוד על אזכור הגישות השונות ביחס להענקת הגנה דיפלומטית. עם זאת, נדרש היה לנתח את פס״ד מימון והאם מהווה הלכה מחייבת בישראל. בנוסף, נדרש היה להזכיר כי ישנן מדינות בהן נפסק שהמשפט הציבורי שלהן מחייבן להעניק הגנה דיפלומטית לאזרח המדינה במקרים של פגיעה קשה בזכויות אדם בסיסיות.
(2) ניתן ניקוד על הניתוח בנוגע לחובת מיצוי ההליכים במשב״ל והחריג לה, המתקיים בעניינו של אמיר (על אף ניתוח לא מדויק, שכן נדרש היה להסביר שלא ניתן למצות הליכים באופן מהותי במקרה של אמיר).
(3) ניתן ניקוד על אזכור חזקת ההתאמה הפרשנית והגדרתה. כמו-כן, ניתן ניקוד על הניתוח בנוגע לתחולתה ביחס לחוקי יסוד. עם זאת, נדרש היה להזכיר כי בשנים האחרונות, פורום קהלת, ובעקבותיו הממשלה והכנסת, החלו לטעון כנגד תחולתה ביחס לחוקי יסוד.
(4) ניתן ניקוד על המסקנה בנוגע לס׳3 לפיו החוק בטל כי סותר חוק יסוד.
(5) נדרש היה לדון בכך כי חריג ההגנה העצמית הוא חריג לשימוש בכך. הדבר הוזכר בתשובה רק באופן משתמע. ניתן ניקוד על האזכור כי יש עמדות שונו תבנוגע להאם פגיעה באזרחי מדינה מחוץ לשטחה מהווה התקפה חמושה או לא, אך נדרש היה להזכיר כי בדעת המיעוט מצדדת ישראל, ולאזכר את מבצע אנטבה וחוסר תגובת המועבי״ט לו. כמו-כן, נדרש היה להזכיר כי על המדינה מוטלת החובה לפתור הסכסוך בדרכי שלום.
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