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Sokrates (ca. 470-399 f.vt.) var en gresk filosof som er best kjent for å ha vært Platons lærer, og særlig som talerør i de fleste
av Platons dialoger, de såkalte «sokratiske dialogene». I hans nærsamfunn var Sokrates notorisk for å oppføre seg som en
klegg ved å stille Athens beboere mange kompliserte spørsmål, gjerne av formen «hva er X?», der X betegner begreper som
fromhet, rettferdighet, skjønnhet, og godhet. Se også Den sokratiske metoden.
Spatiotemporalkontinuitet (spatiotemporal continuity), fra ‘spatio-’ (rom), ‘temporal’ (tid), og ‘continuus’ (sammenhengende), er et metafysisk begrep som betegner en egenskap til gjenstander eller personer som lar dem gjenkjennes over tid til
tross for endringer, for eksempel i farge eller plassering. Deres identitet vedvarer, eller er sammenhengende, fordi kun deres
ikke-essensielle egenskaper har blitt endret, mens de essensielle gjenstår. I forhold til gjenstander, kan dette være materialet
de består av, mens det hos personer kan være snakk om sjel-lignende fenomener.
Suverenitetsprinsippet (the sovereignity principle) ble lansert av rettsfilosofen Arthur Ripstein i hans artikkel «Beyond the
Harm Principles» fra 2006. Ifølge suverenitetsprinsippet, bør handlinger som krenker enhvers «likeverdige frihet» (equal
freedom) kriminaliseres. Ripsteins paradigme-eksempel er harmløs inntrenging, der en person bryter seg inn i boligen til en
annen person og tar en blund i deres seng uten vedkommende sitt samtykke. Siden huset er boligeierens eiendel, tilhører
det hens suverenitetssfære, som suverenitetsprinsippet er ment å beskytte på følgende vis. Til tross for at den er harmløs bør
handlingen ifølge suverenitetsprinsippet kriminaliseres, og dermed straffes, fordi inntrengeren benyttet seg av eksterne ressurser til boligeieren, deres hjem, uten deres samtykke. På denne måten har inntrengeren krenket den likeverdige friheten
til boligeieren ved, som Ripstein kaller det, å «dominere» dem, altså å bestemme hvordan ressursen skal benyttes uten deres
samtykke.
Ripsteins suverenitetsprinsipp er inspirert av idéer opprinnelig uttrykket av John Stuart Mill, men har angivelig også
aner som kan føres tilbake til Immanuel Kants «Rettslære» (også kjent som bok I av Moralens metafysikk fra 1797). Prinsippet
presenteres som et alternativ til Mills skadeprinsipp (the harm principle), hvor kun skadelige handlinger (enten de er fysiske
eller psykiske) bør kriminaliseres. Ripstein hevder at, dersom vi skulle følge skadeprinsippet, hadde ikke inntrengerens
handling vært verdig kriminalisering, og derfor at dette prinsippet er underinklusivt i henhold til hvilke handlinger vi bør
kriminalisere. Dette er hans hovedargument mot skadesprinsippet, men suverenitetsprinsippets bedømmelse av denne og
lignende handlinger kan også anses som dets akilleshæl. Det vil si at prinsippet tilsynelatende ville ha bedømt at relativt
trivielle handlinger der ens suverenitet er krenket, for eksempel at noen tar en annens hatt og forhindrer dem fra å ta den,
er verdt å kriminalisere. Slik virker det som om suverenitetsprinsippet er for inklusivt når det kommer til hvilke handlinger
som bør kriminaliseres og derfor kan straffes. P.J.W.-L.
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