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 تفصیلی فهرست

  عنوان

  یاختصار فهرست

  باچهید

  یفریک حقوق و سمیفاش

  مؤلّفان فهرست

  درآمد

  «تیحاکم یهایژگیو نیبارزتر از یکی» ؛یفریک حقوق و سمیفاش مقدمه:

 نریاسک فنیاست

 ییایتالیا سمیو فاش یفریحقوق ک بخش اول:

  ایتالیا یستیفاش یدوره در استیس و عدالت انیم دولت از انتیص یژهیو دادگاه قانون: یهیسا .1

 الکچه یجیلو

  یو پارادوکس آزاد برالیدر نظم ل یاسیعدالت س

  برالیل یپارادوکس آزاد یغلبه ثابهماز دولت به انتیص یژهیدادگاه و

  یستیفاش میرژ یاسیس تیّو ماه یاسیعدالت س

  است؟ یستیفاش یسایاز عدالت س یقانون یمثابه مصداقبه ژهیدادگاه و ایآ

  رفته؟ هدر راثِیم :ایتالیا یستیفاش یفریک حقوق و یشناسجرم یگرااثبات مکتب .2

 یموسومِک ایلیام

  خطرناک؟ یسزار لومبروزو: راهکار

  یچندبُعد« انسان بزهکارِ»

  نبرد اراده آزاد



  گراهاد مکتب اثباتشنیاسطوره اراده آزاد: پ بیالف( تخر

  کی: واکنش مکتب کالسیب( دفاع از آزاد

  یطرح فر

  ی: انتخاب فریستیگرا تا انقالب فاشاز انقالب اثبات

  نقش برادران روکو: یستیقانون مجازات فاش یسوبه

  راث؟یکدام م

  ؟یستیفاش یفریحقوق ک

  قانون تیّحاکم «یستیفاش»الف( اصل 

  قانون: درون قانون روکو تیبر غا یب( تأمل

  یریگجهینت

-46 ،یدانشگاه ریتفاس در ایتالیا 1۹3۰ مجازات ونقان ؟یستیفاش اًتیّماه ،یستیفاش اسماً .3

1۹2۸  

 نریاسک فنیاست

  یدانشگاه یقیقانون روکو در آثار تطب یبررس

  1۹2۸-3۰نخست،  یهایالف( بررس

  1۹31-3۸بحران،  یدوره کیدر  ریب( تفس

  1۹3۹-46، یقیپ( افول توجّه تطب

  یریگجهینت

 یحقوق نظام در یراست به یستیفاش دوران ایآ :یستیفاش حقوق ،ینژاد حقوق ،یفریک حقوق .4

  است؟ استثنا کی ایتالیا

 نگستونیویل یاِ کلیما

  طرح مسئله

  1۹42 یو قانون مدن 1۹3۰قانون مجازات 

  ینژاد نیقوان

  پساجنگ یبر دانش حقوق ریتأث

  یمالحظات استنتاج



 و سمیفاش ،یفریحقوق ک بخش دوم:

 و ژاپن لیبرز ا،ی، اسپانیدر رومان ییاقتدارگرا

  جنگ یدوره یرومان در یدئولوژیا و یفریک حقوق درون: دشمن .1

 س کِرسِلاِ نیکازم

  سمیو ظهور فاش استی: دولت، سیدوران فترت رومان

  یدئولوژیو ا یحقوق یهینظر ،یفریدفاع از دولت: حقوق ک

  بازگشت پادشاه

  سمیسیکاتول ـ ونالیناس و یگرینظام ریتأث :یستیفرانکوئ میرژ در یفریک حقوق .2

 الپاسکال مارز

  یمختصر امّا ضرور یامقدمه

  ژهیو یهاو دادگاه یعدالت نظام

  خاص یهاتیّصالح

  نُوو استادو یهابه مفهوم عام و ارزش یفریحقوق ک

  یریگجهینت

  1۹3۰-45 وارگاس ویژتول لیبرز در ینوع سمیفاش :ازیامت و قانون زشِیآم هم در .3

 یکنسِل زابتیال

  وارگاس ویژتول میرژ ینگارخیتار

  در خدمت قدرت انهیگرااثبات یمندقانون

  ینوع سمیفاش یادیبن یمایو س یفریحقوق ک

  لیبرز ینوع سمیو فاش یت ملّیّ هو

  شهروندان هیدولت عل

  یریگجهینت

  ییقضا دستگاه نقش و ژاپن یعموم نظم حفظ قانون سم؟یفاش یکنندهلیتسه .4

 نزیکالساساموتوـ یرومیه

  ییو دستگاه قضا یقانون حفظ نظم عموم

  نهیشیپ

  پساجنگ ییدستگاه قضا



  یریگجهینت

  1۹25 یعموم نظم فظح قانون وستیپ

  یمندقانون و سرکوب فرجام

 رنیاسک فنیاست

  آن قیطر از اقدام و یستیفاش یفریک حقوق ارهدرب شهیاند :نهیآ در نگاه سخن انیپا

 زریفرِ دیوید

  هاادداشتی
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