S. 2001

Výbor pro justici

Český model amerického kongresu 2020
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,
šestého září roku dvoutisícího dvacátého

V zájmu zachování právního systému a hodnot, na kterých jsou Spojené státy
založeny, se Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických
v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON
O omezení aplikace islámského práva
Hlava I. – Úvodní ustanovení
Par. 101.
(a) Pro účely toho zákona se „náboženským právem“ míní jakákoli část práva, které
se vyvinulo z náboženských textů nebo praxe a které je závazné pro určitou
náboženskou skupinu, jako například právo Šaría, Kanonické právo, Halacha
nebo Karma. Tato definice nezahrnuje jakékoli právo Spojených států či
jednotlivých států Unie vycházející z Anglo-Americké právní tradice a principů, na
jejichž základech byly Spojené státy založeny.
(b) Pro účely tohoto zákona se „zahraničním právem“ míní jakýkoli zákon, či jiný
právní předpis vyvinutý v jiném státě než ve Spojených státech a jejich teritorií,
s výjimkou řádně ratifikovaných smluv dle Ústavy Spojených států amerických.
(c) Pro účely tohoto zákona se „federálním soudem“ míní nižší soudy dle Článku III.
Ústavy Spojených států amerických.
(d) Pro účely tohoto zákona se „arbitráží“ míní rozhodčí řízení dle Federal Arbitration
Act.
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Hlava II. – Omezení aplikace náboženského práva
Par. 201.
(a) Zakazuje se používání, implementace, citování nebo odkazování na náboženské
právo v argumentaci, názorech či doporučeních, vydaných federálními soudy, a
jakýkoli rozsudek, názor či jiné opatření vydané federálním soudem na základě
takového práva se považuje za neplatný.
(b) Odstavec (a) se nevztahuje na uznávání institutu manželství vzniklého úkonem
duchovního či jiného příslušného orgánu dle výběru manželů.
Hlava III. – Omezení aplikace zahraničního práva
Par. 301.
(a) Zakazuje se používání, implementace, citování nebo odkazování na zahraniční
právo v argumentaci, názorech či doporučeních vydaných federálními soudy a
jakýkoli rozsudek, názor či jiné opatření vydané federálním soudem na základě
takového práva se považuje za neplatný.
(b) Odstavec (a) se nevztahuje na jakýkoli právní předpis, princip či obyčej
vycházející z Anglo-Americké právní tradice, na jehož základech byly založeny
Spojené státy nebo na jakýkoli právní předpis, princip či obyčej převzatý ze
Spojeného království před vstupem tohoto zákona v účinnost.
Hlava IV. – Omezení platnosti náboženské arbitráže
Par. 401.
Jakýkoli rozhodčí nález, který použil pro procesní úkony či věcnou argumentaci
náboženské právo, nemůže být právně závazný ani pro jednu ze stran arbitráže a
ztrácí vynutitelnost před federálním soudnictvím Spojených států.
Hlava V. – Závěrečná ustanovení
Par. 501.
Zákon nabývá účinnosti 1. 7. 2021.
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