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GUBERNATOR CUOMO PODPISAŁ DOKUMENTY USTANAWIAJĄCE 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTÓW BRONI I ZAMYKAJĄCE NIEKORZYSTNĄ 

LUKĘ W KWESTII SPRZEDAŻY BRONI  

   

Przepis (S.7196/A.6762-B) pozwala społeczeństwu na pociągnięcie do 
odpowiedzialności producentów broni za ich produkty, które naruszają 

porządek publiczny  

   

Przepis (S.5000-B/A.6198-B) zabrania sprzedaży broni palnej każdej osobie z 
oczekującym nakazem aresztowania za popełnienie ciężkiego przestępstwa lub 

poważne naruszenie prawa  

   

Gubernator Andrew M. Cuomo podpisał dziś dokumenty (S.7196/A.6762-B i S.5000-B/ 
A.6198-B) ustanawiające odpowiedzialność producentów broni za szkody, jakie 
wyrządzają ich produkty, i zamykając lukę, która pozwalała osobom z oczekującymi 
nakazami aresztowania na zakup broni.  

   

„W Nowym Jorku codziennie mamy do czynienia z wieloma wyzwaniami, ale jednym z 
najcięższych z nich jest plaga przemocy z użyciem broni palnej nękająca nasze 
społeczności” – powiedział gubernator Cuomo. „Jedyną branżą w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, która nie obawia się pozwów sądowych, są producenci broni, 
dlatego postanowiliśmy, że nie będziemy dłużej tolerować tego stanu rzeczy. Dziś 
podpisałem nową ustawę, która znosi ten immunitet i pozwala miastu pociągnąć ich do 
odpowiedzialności. Zlikwidowałem też szkodliwą lukę prawną pozostawioną przez 
administrację prezydenta Trumpa, która przez długi czas pozwalała osobom z 
aktywnymi nakazami aresztowania na zakup broni. Od dziś żadna osoba, na której 
ciąży aktywny nakaz aresztowania, nie kupi broni w stanie Nowy Jork”.  

  

Pociągnięcie do odpowiedzialności producentów broni  

Zgodnie z nowymi przepisami producenci broni nie mogą narażać społeczeństwa 
na niebezpieczeństwo i możliwość utraty zdrowia poprzez sprzedaż, produkcję, 
import lub reklamowanie sprzedawanych przez siebie produktów. Produkty te 
mogą być uznane za szkodliwe społecznie, nawet jeśli producent broni nie 
wyrządził celowo szkody przedstawicielom społeczeństwa. Prokurator generalny i 



każdy radca korporacyjny miasta może podjąć działania w imieniu każdej 
społeczności lokalnej – podobnie jak przedstawiciele społeczeństwa, korporacji i 
stowarzyszeń. Od 2005 r. prawo federalne, znane jako ustawa o ochronie 
legalnego handlu bronią (Protection of Lawful Commerce in Arms Act, PLCAA), 
chroni odpowiedzialnych za szkodliwe działania producentów i sprzedawców broni 
przed większością procesów sądowych. Żadna inna branża nie może liczyć na taki 
poziom ochrony przed odpowiedzialnością za swoje produkty i praktyki, co 
sprzyjało rozluźnieniu mechanizmów kontrolnych i doprowadziło do braku 
możliwości postawienia zarzutów winnym podmiotom. Nowe przepisy umożliwią 
wniesienie pozwu w przypadkach, w których nie wdrożono odpowiednich 
mechanizmów kontrolnych i procedur, co pozwoli pociągnąć do odpowiedzialności 
producentów i sprzedawców broni za wynikowe działania przestępcze.  

   

Uniemożliwienie zakupu broni osobom z oczekującymi nakazami aresztowania  

Drugi z uchwalonych przepisów zabrania sprzedaży, zakupu i przekazywania broni 
palnej każdej osobie z oczekującym nakazem aresztowania za popełnienie ciężkiego 
przestępstwa lub poważne naruszenie prawa. Stanowi on, że nie wolno kupować, 
sprzedawać i przekazywać broni, jeśli wiadomo, że kupujący ma nakaz aresztowania za 
ciężkie przestępstwo lub poważne naruszenie prawa. Przepis ten został zapowiedziany 
w deklaracji na temat sytuacji stanu w 2021 r. (2021 State of the State).  

  

Na początku 2017 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dokonał 
reinterpretacji przepisów o zakazie zakupu broni w wyniku kontroli w krajowym systemie 
szybkiej weryfikacji danych (National Instant Background Check System), obejmując tymi 
przepisami tylko te osoby, które uciekły z jednego stanu do drugiego w celu uniknięcia 
ścigania za przestępstwo, gdy podlegały aktywnemu lub mającemu zacząć obowiązywać 
wkrótce nakazowi aresztowania. Wcześniej przepisy dotyczyły osób podlegających 
każdemu nakazowi aresztowania. Pod przewodnictwem gubernatora Cuomo stan Nowy 
Jork zajął się tym problemem, zabraniając każdej osobie, na której ciąży oczekujący 
nakaz aresztowania za ciężkie przestępstwo lub poważne wykroczenie, uzyskania lub 
przedłużenia pozwolenia na broń palną, które jest niezbędne do zakupu pistoletu lub 
rewolweru. Nowy przepis opiera się na tej decyzji, umożliwiając ponowne wprowadzenie 
tego rodzaju nakazów aresztowania do bazy danych NICS jako obowiązujących na 
poziomie stanu, niezależnie od tego, czy dana osoba uciekła ze stanu Nowy Jork czy nie. 
Dzięki temu osoby poszukiwane w Nowym Jorku za poważne przestępstwa nie będą 
mogły nabyć nowej broni.  

   

Senator Zellnor Myrie powiedział: „W tegorocznym budżecie stanowym uznaliśmy 
przemoc z użyciem broni palnej za zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykające 
szczególnie społeczności osób o czarnym i brązowym kolorze skóry, takich jak te, które 
reprezentuję. Dziś podejmujemy odważne działania, aby stawić czoła temu zagrożeniu, 
wprowadzając w życie najsurowsze w kraju prawo o odpowiedzialności branży producentów 
broni. Nowe przepisy stanowią wyraźnie: stan Nowy Jork nie zawaha się pociągnąć firm 
produkujących broń do odpowiedzialności za lekkomyślne i nieodpowiedzialne działania, 



które prowadzą do rozlewu krwi na naszych ulicach. Dziękuję gubernatorowi Cuomo za 
podpisanie tych przepisów, Członkini Zgromadzenia Patricii Fahy za przewodzenie 
działaniom Zgromadzenia, a także niezliczonym zwolennikom, partnerom i ofiarom 
przemocy z użyciem broni palnej, dzięki którym mogliśmy doczekać tej chwili”.  

  

Senator Brian Kavanagh powiedział: „Wprowadziliśmy jedne z najsurowszych 
przepisów dotyczących broni w USA i mamy znacznie niższy odsetek zgonów i obrażeń z 
powodu użycia broni palnej niż większość pozostałych stanów, ale nadal musimy robić 
wszystko, co w naszej mocy, aby broń nie trafiła w ręce tych, którzy nie powinni jej 
posiadać. Podpisanie przez gubernatora mojej ustawy przygotowanej wraz z Członkinią 
Zgromadzenia Paulin, mającej na celu uniemożliwienie nabycia broni osobom z 
oczekującymi nakazami aresztowania, oraz ważnej ustawy senatora Myrie i Członkini 
Zgromadzenia Fahy, która pozwala pociągnąć do odpowiedzialności producentów, 
importerów i sprzedawców broni, gdy ich lekkomyślne praktyki szkodzą nowojorczykom, 
stanowią znaczące kroki w naszych nieustających wysiłkach mających położyć kres 
pladze przemocy z użyciem broni palnej”.  

  

Członkini Zgromadzenia Patricia Fahy powiedziała: „Większość broni palnej 
znajdowanej u sprawców brutalnych przestępstw i uczestników strzelanin w Nowym Jorku 
pochodzi z przemytu spoza stanu. Ta sytuacja utrzymuje się od dawna, a jednak branża 
producentów broni w USA cieszy się specjalną ochroną przed odpowiedzialnością cywilną 
na mocy prawa federalnego z 2005 roku, znanego jako ustawa PLCAA. Dzięki przyjęciu 
tych przełomowych przepisów producenci i dystrybutorzy broni palnej, którzy świadomie 
wykorzystują nieuczciwe osoby do sprzedaży swoich produktów, będą mogli zostać 
pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na ulicach. Jesteśmy 
pionierem w kraju, jeśli chodzi o ustawodawstwo dotyczące broni palnej, i nie będziemy 
ustawać w wysiłkach, aby chronić nowojorczyków przed plagą przemocy z użyciem tej 
broni. Dziękuję gubernatorowi Cuomo za wsparcie naszych działań poprzez podpisanie 
tych przepisów, senatorowi Myrie za pomoc w działaniach ustawodawczych, 
przewodniczącemu Heastie, moim współpracownikom oraz zwolennikom ograniczania 
przemocy z użyciem broni palnej za pomoc w uchwaleniu pierwszej w kraju ustawy o 
odpowiedzialności branży producentów broni. Umożliwi ona skuteczne zwalczanie 
przemocy z użyciem broni palnej w stanie Nowy Jork jeszcze w tym roku i wpłynie na 
narrację w dyskusjach politycznych na poziomie całego kraju”.  

  

Członkini Zgromadzenia Amy Paulin powiedziała: „Zbyt często obserwujemy, jak 
broń palna dostaje się w niepowołane ręce i jest przyczyną tragedii. Nikt, kto popełnił 
poważne przestępstwo i ma oczekujący nakaz aresztowania, nie powinien mieć broni. 
Tak mówi zdrowy rozsądek – dlatego pragnę pochwalić gubernatora Cuomo za 
podpisanie tych przepisów”.   
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