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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
Ogłoszenie stanu wyjątkowego w hrabstwach Bronx, Kings, Nowy Jork, Richmond i Queens w związku z
warunkami panującymi w więzieniu na Rikers Island

ZWAŻYWSZY, ŻE w ciągu ostatnich miesięcy w zakładzie karnym na Rikers Island występują poważne niedobory
kadrowe;
ZWAŻYWSZY, ŻE warunki panujące w tej placówce doprowadziły do powstania niebezpiecznego, zagrażającego
życiu środowiska zarówno dla więźniów, jak i dla personelu;
ZWAŻYWSZY, ŻE federalny organ monitorujący wyznaczony do sprawowania nadzoru nad tym zakładem karnym
w swoim jedenastym sprawozdaniu niezależnego podmiotu monitorującego Nuneza (Eleventh Report of the Nunez Independent
Monitor) stwierdził, że w zakładzie panuje „wszechobecny nieporządek i chaos”;
ZWAŻYWSZY, ŻE w tym roku odnotowano zwiększoną liczbę zgonów więźniów na Rikers Island;
ZWAŻYWSZY, ŻE istnieje potrzeba ułatwienia korzystania z wirtualnych rozpraw sądowych w celu przyspieszenia
postępowań oraz przesunięcia personelu więziennego z transportu i przygotowywania oskarżonych na nadzór i zapewnienie
bezpieczeństwa w więzieniu.
NINIEJSZYM, JA, KATHY HOCHUL, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy uprawnień nadanych mi przez
Konstytucję stanu Nowy Jork i ustęp 28 artykułu 2-B Prawa wykonawczego, oświadczam, że wystąpiła i utrzymuje się sytuacja
wyjątkowa, na którą dotknięte nią władze lokalne nie są w stanie odpowiednio zareagować. W związku z tym niniejszym
ogłaszam stan wyjątkowy związany z wystąpieniem sytuacji wyjątkowej, obowiązujący od 28 września 2021 r. do odwołania w
hrabstwach Bronx, Kings, New York, Richmond i Queens; oraz
PONADTO na mocy władzy nadanej mi przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork oraz ustęp 29-a artykułu 2-B
Prawa wykonawczego, na czas obowiązywania stanu wyjątkowego, tymczasowo zawieszam lub zmieniam wszelkie ustawy,
prawa lokalne, rozporządzenia, nakazy, zarządzenia lub przepisy, w całości lub ich części, jeśli przestrzeganie ich
uniemożliwiałoby, utrudniałoby lub opóźniałoby działania wymagane w stanie wyjątkowym lub konieczne w celu zapewnienia
pomocy w przeciwdziałaniu bieżącej sytuacji wyjątkowej, do dnia 28 października 2021 r:
•

Artykuł 182 Prawa postępowania karnego w zakresie niezbędnym do umożliwienia sądowi odstąpienia od
osobistego stawiennictwa każdej strony lub świadka i przeprowadzenia postępowania za pomocą
stawiennictwa elektronicznego: (i) z wyjątkiem wykazania uzasadnionych powodów, dla każdego
przesłuchania w sądzie najwyższym w sprawie aktu oskarżenia lub przekazania informacji w sądzie
najwyższym, wezwania do stawiennictwa, konferencji sądowej lub argumentacji dotyczącej wniosku; (ii)
pod warunkiem, że osoba pozwana wyrazi na to zgodę, dla każdego przyznania się do winy, ogłoszenia
wyroku lub zeznania przed ławą przysięgłych złożonego przez osobę pozwaną; oraz (iii) pod warunkiem,
że osoba pozwana i prokurator wyrażą na to zgodę, dla każdego przesłuchania dowodowego lub rozprawy
bez udziału ławy przysięgłych.
C O N I N I E J S Z Y M potwierdzam własnoręcznym
podpisem i pieczęcią stanu w mieście Albany,
w dniu dwudziestego ósmego września dwa
tysiące dwudziestego pierwszego roku.

PRZEZ GUBERNATORA

Sekretarz gubernatora

