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דף סיכום בחינה

מזהה בחינה: 001000257410 מזהה סטודנט: 231642

שם קורס: משפט בינלאומי פומבי

שאלת בונוס ציון ניקוד מירבי מספר שאלה

0 12.00 15.00 1 

0 37.00 40.00 2 

0 45.00 45.00 3 

1 5.00 5.00 4 

ציון בחינה סופי : 99.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

*** לתשומת לבך, במידה וההערות מופיעות ב "ג'יבריש" יש להוריד את הקובץ למחשב
*** reader acrobat - ולפתוח ב

                               1 / 6



 

                               2 / 6



 

                               3 / 6



המונח הוא "אד הוק"
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להבא, אין להסביר מושג באמצעות שימוש במושג עצמו.
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הערות:
(1) ניתן ניקוד על אזכור דוקטרינת ההגנה הדיפלומטית.
(2) ניתן ניקוד על הניתוח כי לפי העמדה המקובלת טרם התגבש מנהג במשב״ל ועדיין שיקול הדעת נתון למדינות, ועל הניתוח כי ה-ILC טוען כי קיימת מגמה של התגבשות דין בינלאומי מנהגי המטיל על המדינה חובה להעניק הגנה דיפלומטית כשמדובר בפגיעה קשה בזכויות אדם בסיסיות.
(3) ניתן ניקוד על אזכור כי אין חובת מיצוי הליכים במקרה שלפנינו בשל מטרת ההליך.
(4) נדרש היה לאזכר את פס״ד מימון והאם הוא עדיין ההלכה בישראל בכל הנוגע למחויבות להעניק הגנה דיפלומטית. 
(5) ניתן ניקוד על הניתוח כי ישראל יכולה לפעול לפתרון הסכסוך בדרכים דיפלומטיות.
(6) ניתן ניקוד מלא על ניתוח חזקת ההתאמה הפרשנית והרציונל לה. כמו-כן, ניתן ניקוד מלא על כך שהוזכר מאמרו של המרצה והטיעונים בו ביחס לחזקת ההתאמה הפרשנית.
(7) ניתן ניקוד מלא על אזכור פורום קהלת והטיעונים לצד זה.
(8) ניתן ניקוד מלא על המסקנה הסופית כי יש לקבוע שהחוק לעידוד התנהגות אחראית בחו״ל בטל בהיותו סותר את הסעיף האמור לח״י.
(9) ניתן ניקוד מלא על הניתוח כי לפי עמדת ישראל תקיפת אזרחיה מחוץ לשטחה מהווה התקפה חמושה (כולל אזכור מבצע אנטבה).
(10) ניתן ניקוד מלא על הניתוח של שליחת כוח צבאי לתורכיה כפעולה המהווה שימוש בכוח, ועל כך ששימוש בכוח מותר רק במקרה של הגנה עצמית לפי המשב״ל.
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