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Quo vadis? 

Toto téma patří mezi ty „nejpokročilejší“. 

 

Odděluje anarchokapitalismus od minarchismu. 

 

Vytváří – v současnosti zbytečný – spor! 

 

Ostatní přednášky s touto nestojí, nepadají! 



Dnešní téma: 
Spravedlnost a soudnictví 

Nespolupracující pachatele budeme řešit příště. 

Dnes se jimi vůbec nebudeme zabývat! 

 

Volnotržní soudnictví: 

K čemu je soud bez represivních složek? 

Kdo jmenuje soudce? A co právo na odvolání? 

Budou soukromí soudci stranit majetným klientům? 

Princip neagrese jako „zákon“? Jak souvisí se soudy? 



Definiční obor přednášky 

Neřešíme nespolupracující pachatele. 

Co zbývá? 
 

Celou řadu sporů chtějí řešit obě strany. 

Typicky nejde o trestní právo. 
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Celou řadu sporů chtějí řešit obě strany. 

Typicky nejde o trestní právo. 
 

Dobrý soudce se snaží uspokojit obě strany. 

To není nesmysl; hledá řešení, která je nenapadla. 

Dnes se to neděje; tento „luxus“ si stát nemůže dovolit. 



Soudy bez represivních složek? 

I ty mají smysl; a není to jen teorie. 

 

V Anglii tak vzniklo kupecké právo. 

Obchodníci jím nahradili neschopnou státní moc. 

Represivní složky nahradila například ostrakizace. 
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Arbitrážní firmy v USA rozhodly miliony sporů. 

Do roku 1920 neměly žádnou oporu v právu! 



Kdo bez státu jmenuje soudce? 

Soudcem může být kdokoliv. 

„Jmenují“ ho účastníci sporu. 

Mají na tom – na rozdíl od státu – svůj zájem. 
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Je rozumné, aby byl určen předem smluvně. 

Dnes se to nedělá, ani když to jde; není totiž důvod. 
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Je rozumné, aby byl určen předem smluvně. 

Dnes se to nedělá, ani když to jde; není totiž důvod. 
 

Arbitry mohou být i firmy (nejen jednotlivci). 

Ty pak jmenují soudce; a rozhodují velké spory. 



Krátká diskuse? 

Kdo si v nyní nedokáže alespoň 

zhruba představit, jak by mohly 

na volném trhu fungovat soudy? 

Zatím pomiňme zákony. 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Odvolání 

Jak volný trh řeší odvolání proti rozsudku? 

Dle dohod a smluv; ty mohou být různé. 

 

Institut odvolání se může a nemusí osvědčit. 

Tipuji, že se osvědčí; pokud ale ne, lidé to tak chtěli. 

Bude-li o odvolání zájem, stane konkurenční výhodou. 

 

Trh nelze predikovat; jinak by šel plánovat. 



Nestrannost 

„Soudce musí někdo platit; tomu bude stranit.“ 

Kdyby ano, nebude o jeho služby zájem. 

Soudce živí jeho nestrannost a pověst. 
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Soudce živí jeho nestrannost a pověst. 

 

Prodejci navrhují „své“ soudce ke smlouvám? 

Budou-li to špatní soudci, prodejce ztratí zákazníky. 
 

Je absurdní, aby prodejce platil „své“ soudce? 

Stát dnes soudí případy vedené proti němu!! 



Krátká diskuse? 

Máte pochybnosti o tom, zda by 

mohly být soudy na volném trhu 

spravedlivé a nestranné? A jak je 

to s dnešními státním soudy? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



„Zákony“ na volném trhu 

Soudil by každý soudce jinak? 

Trochu asi ano (to však platí i dnes). 

Konvergence však znamená lepší predikovatelnost. 

Také je levnější pro právníky (a vlastně i soudce). 

Pravděpodobně bude představovat konkurenční výhodu. 

Trh sjednocuje (platební karty, čárové kódy, …). 
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Trh sjednocuje (platební karty, čárové kódy, …). 
 

Prosadit „špatný zákon“ volnotržně je složité. 

Stát škodí slabým; trh je před mocnými chrání. 



Historická zkušenost 

Bez ohledu na teorii je to ozkoušené. 

Tu teorii to však potvrzuje; lidé chtějí právo. 

 

Právo nevyžaduje centrální autoritu. 

Kde nefunguje stát, vzniká decentralizované právo. 
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Bez ohledu na teorii je to ozkoušené. 

Tu teorii to však potvrzuje; lidé chtějí právo. 

 

Právo nevyžaduje centrální autoritu. 

Kde nefunguje stát, vzniká decentralizované právo. 

Hell on wheels: žádné centralizované efektivní zákony 

Anglie (středověk): kupecké právo (stát selhával) 

Island (středověk): dobrovolné asymetrické právo (Althing) 

Námořní právo taktéž vzniklo decentralizovaně. 



Konvergence 

Spontánně vznikající právní řády konvergují. 

Nejen vnitřně; i vzájemně (v různém časoprostoru). 



Konvergence 

Spontánně vznikající právní řády konvergují. 

Nejen vnitřně; i vzájemně (v různém časoprostoru). 

 

Nejsou úplně stejné, ale mají něco společného: 

úctu k vlastnickým právům. 

 

Existují velice vzácné výjimky (typicky křováci). 



Princip neagrese (NAP) 

Základní princip anarchokapitalismu. 

 

NAP znamená nenarušování vlastnických práv. 



Princip neagrese (NAP) 

Základní princip anarchokapitalismu. 

 

NAP znamená nenarušování vlastnických práv. 

 

Dvojitá souvislost: 

Bezstátní společnosti konvergují k NAPu. 

NAP je teoretickým základem ankapu. 

Tyto dva poznatky ze sebe nevyplývají! 



Odchylky od NAPu 

NAP nikdy nebude bezvýhradně respektován. 

Zločinci budou vždy narušovat vlastnictví obětí. 

Soudci nejspíše nebudou soudit přesně dle NAPu. 

Jejich zájmem je především uspokojit zákazníky (pro zisk). 

Historie ukazuje, že ti chtějí skoro NAP, ale s různými odchylkami. 

Možné výjimky: práva zvířat, soukromí, stalking, vydírání… 

 

Anarchokapitalismus neznamená 100% NAP. 

Jako stát neznamená 100% dodržování zákonů. 



Závěr 

Bezstátní volnotržní soudy mohou fungovat. 

 

Historická praxe je v souladu s teorií. 

 

Decentralizované právo konverguje k NAPu. 

 

NAP je základní princip anarchokapitalismu. 

Státy jsou založeny na jeho porušování. 



Přijďte příště 

Na příští (navazující) přednášce budeme mluvit 

o vymáhání práva v případech, kdy jedna strana 

sporu nespolupracuje či přímo odporuje. 

 

Středa 14. února 

ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost 

Ptejte se, oponujte… 

 

Nechcete-li se ptát přede všemi, 

za chvíli sejdeme do přízemí do 

Bitcoin Coffee; tam bude debata 

pokračovat. 

Diskuse? 


