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לקראת ביקורת של אלימות 
1) Walter Benjamin “Critique of Violence” Reflections (Peter Demetz ed., Edmund Jepchott trans., U.S.A., 1978) 277.
2) Robert Paul Wolff "Violence and the Law" The Rule of Law (R. P. Wolff ed., New York, 1971) 59.
3) איתן ברק "בחסות החשיכה: עשר שנות משחק בבני-אדם כב'קלפי מיקוח' ובית המשפט העליון" פלילים ח (תש"ס) 77.
4) ליאורה בילסקי "משפט ופוליטיקה: משפטו של יגאל עמיר" פלילים ח (תש"ס) 13.

הקשר המסורתי בין משפט ואלימות 
1) תומס הובס לויתן (יוסף אור תרגם, תשכ"ב) פרקים י"ג ("על מצבם הטבעי של בני-אדם") ע' 113-119, י"ד ("על החוקים הטבעיים") 120-133, ט"ו ("על שאר החוקים הטבעיים") ע' 134-151, י"ז ("על סיבותיה של הקהילה") 161-167, י"ח ("על זכויותיו של ריבון בקהילה") ע' 168-179, כ"א ("על חופש הנתינים") ע' 204-217.
2) John Austin The Province of Jurisprudence Determined (Hart ed., 1954) 9-33, 184-186.
3) Oliver Wendell Holmes “The Path of the Law” 100 Harv. L. Rev. 991 (1997)
4) Hans Kalsen General Theory of Law and State (Anders Wedberg trans., Cambridge Mass., 1945). הפניה לעמודים ספציפיים תינתן בשיעור.

עמדות מפתח בפילוסופיה הפוליטית הליברלית 
1) ג'ון לוק המסכת השנייה על הממשל המדיני (תרגם יוסף אור, מהדורה רביעית, תשמ"ט) פרקים ב' ("על המצב הטבעי") ע' 4-12, ג' ("על מצב המלחמה") ע' 13-17, ז' ("על החברה המדינית או האזרחית") ע' 59-71, ח' ("על ראשיתן של חברות מדיניות") 72-91, ט' ("על תכליותיה של חברה מדינית") ע' 93-97.
2) Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia (Cambridge, Mass., 1974) 22-35.
3) ג'ון רולס "תאוריה של צדק: הרעיון העיקרי של תאוריית הצדק" מתוך תולדות המחשבה המדינית: כרך ב, העידן המודרני ומבקריו (מיכאל קרן עורך, תל-אביב, תשס"א) 499-505  .
4) Brian Barry Justice as Impartiality (Oxford, 1995) 160-188.
5) A. John Simmons “Philosophical Anarchism” in Legitimacy and Justification: Essays on Rights and Obligations (New York, 2001) 102.


תיאוריות משפטיות מודרניות וניסיונן להדחיק את אלימות החוק
1) H. L. A. Hart The Concept of Law (Oxford, 2th ed., 1994) Ch. 2 pp. 18-25, Ch. 5 pp. 79-99, Ch. 6 pp. 100-123.
2) מנחם מאוטנר "המשפט כתרבות: לקראת פרדיגמה מחקרית חדשה" רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית - ספר זכרון לאריאל רוזן צבי (מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר עורכים, תל-אביב, 1998) 545.
3) Max Weber "Bureaucracy" From Max Weber: Essays in Sociology (H. H. Gerth & C. Wright Mills ed. & trans., 1947, London) 196-216.
4) בבג"צ 2581/91 סלחאת נ' ממשלת ישראל, פ"ד מו(4) 837.
5) ועדת-החקירה לענין שיטות החקירה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עויינת, דין וחשבון, חלק ראשון.
6) שוקי שגב "משפט ואלימות – מהסדרים מוסדיים לאחריות אישית" פלילים י (תשס"ב) 157. 

התנועה הביקורתית למשפט (CLS) ושאלת הפעלת הכוח על ידי המשפט
1) Stanley Fish Doing What Comes Naturally (Durham & London, 1989) 503-524.
2) Sanford Levinson “Law and literature” 60 Texas L. Rev. 373 (1982).
3) Mark V. Tushnet “Defending the Indeterminacy Thesis” in Analyzing Law: New Essays in Legal Theory (Brian Bix ed., Oxford, 1998) 223.
4) Joseph William Singer “The Player and the Cards: Nihilism and Legal Theory” 94 Yale L. J. 1 (1984).
 
תפיסת המשפט כשיח של עקרונות וכשיח ספרותי
1) Ronald Dworkin Taking Rights Seriously (Cambridge Mass., 1977). הפניה לעמודים ספציפיים תינתן בשיעור.
2) James Boyd White Heracles' Bow: Essays on the Rhetoric and poetics of the Law (Wisconsin, 1985). הפניה לעמודים ספציפיים תינתן בשיעור.
3) בש"פ 537/95 גנימאת נ' מ"י, מט(3) 355.
4) מנחם מאוטנר "שכל ישר, לגיטימציה, כפייה: על שופטים כמספרי סיפורים" פלילים ז 11.
5) מיכל שקד "תיאוריה של איסור השביתה הפולטית" שנתון משפט העבודה ז (1999) 185
  
דיסיפלינת המשפט והאלימות
1) Robert M. Cover “The Bonds of Constitutional Interpretation: Of the Word, the Deed, and the Role” 20 Georgia L. Rev. 815 (1986).
2) Robert M. Cover “Violence and the Word” 95 Yale L. J. 1601 (1986).
3) Elaine Scarry The Body in Pain (New York, 1985). הפניה לעמודים ספציפיים תינתן בשיעור. 

מושא האלימות: המעבר מגוף לנפש
1) M. Foucault Discipline and Punish: The Birth of the Prison (A. Sheridan trans., 1975). הפניה לעמודים ספציפיים תינתן בשיעור.
2) Patricia Ewick “Punishment, Power, and Justice” Justice and Power in Sociolegal Studies I (B. G. Garth & A. Sarat, USA, 1998) 36.
3) בג"צ 370/79 קטלן נ' שרות בתי הסוהר, לד(3) 294.
4) בג"צ 5100/94 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל, תק-על 99(3) 458.

ההבדל בין אלימות פיזית לאלימות מילולית
1) Catharine A. MacKinnon Only Words (Cambridge Mass., 1993) 71-111 
2) Ronald Dworkin Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution (Cambridge Mass., 1996) 229-239
3) שרון רבין מרגליות "מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה" שנתון משפט העבודה ז (1999) 153.
4) יונתן יובל "אלימות מילולית" פלילים י (תשס"ב) 241.

אלימות נגד נשים ואלימות נשים
1) ליאורה בילסקי "אלימות האלם: ההליך המשפטי בין חלוקה לקול" עיוני משפט כג (תש"ס) 421.
2) נויה רימלט "כאשר נשים נעשות אלימות" פלילים י (תשס"ב) 277.

אלימות כנגד בעלי חיים: זכויות "האדם" של בעלי חיים
1) Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia (Cambridge, Mass., 1974) 35-42.
2) Peter Singer Animal Liberation (2nd ed., 1990). הפניה לעמודים ספציפיים תינתן בשיעור.
3) רע"א 1684/96 עמותת תנו לחיות לחיות נ' מפעלי נופש חמת גדר בע"מ, נ"א(3) 832.
4) בג"צ 6446/96 העמותה למען החתול נ' עירית ערד, דינים עליון כרך נח 53. 


