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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ CHRONIĄCĄ 
NIEPOSIADAJĄCYCH DOKUMENTÓW IMIGRANTÓW PRZED GROŹBAMI 

DOTYCZĄCYMI UJAWNIENIA ICH STATUSU IMIGRACYJNEGO  
  

Ustawa (S.343-A/A.3412-A) wprowadza normę prawną dotyczącą kwalifikowania 
jako stosowanie wymuszenia lub przymusu wobec osoby grożącej ujawnieniem 

statusu imigracyjnego innej osoby  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.343-A/A.3412-A) klasyfikującą 
określone groźby dotyczące ujawnienia statusu imigracyjnego osoby jako przejawy 
wymuszenia lub przymusu w świetle prawa stanu Nowy Jork. Groźby dotyczące 
ujawnienia statusu imigracyjnego danej osoby mogą być obecnie traktowane jako 
przestępstwo w przypadku handlu ludźmi do pracy i handlu ludźmi do celów 
seksualnych, jednak wcześniej nie były traktowane jako potencjalne przestępstwa 
stosowania wymuszenia lub przymusu.  
  
„Stan Nowy Jork jest zbudowany na ciężkiej pracy i determinacji pokoleń imigrantów, i 
zawsze będziemy wspierać tych, którzy pragną budować lepsze życie dla siebie i 
swoich rodzin,” powiedziała gubernator Hochul. „To ustawodawstwo będzie chronić 
mieszkańców stanu Nowy Jork przed przestępcami, którzy stosują wymuszenie lub 
przymus ze względu na status imigracyjny, i sprawi, że nasz stan będzie 
bezpieczniejszy przed nikczemnymi groźbami i zastraszaniem.”  
  
Ustawa ta pozwala prokuratorom na prowadzenie postępowań karnych przeciwko 
próbom szantażowania osoby poprzez grożenie jej wszczęciem postępowania 
deportacyjnego, nawet jeśli nie jest to związane z handlem ludźmi w celach 
zarobkowych lub seksualnych. Podobne rozwiązania wprowadzono w Kalifornii, 
Kolorado, Maryland i Wirginii, a ustawa ta oparta jest na wzorcowym ustawodawstwie 
zalecanym przez Instytut Przywództwa Publicznego (Public Leadership Institute) – 
ustawie o przeciwdziałaniu wymuszeniom wobec imigrantów (Prevent Extortion of 
Immigrants Act).”  
  
Senator, Anna M. Kaplan, powiedziała: „Dla nieposiadającego dokumentów 
imigranta, który uciekł przed niebezpieczeństwem w swoim kraju, bycie zgłoszonym do 
Urząd Imigracji i Egzekwowania Prawa Celnego (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE) może być wyrokiem śmierci, ale niestety, zbyt wiele osób jest 
gotowych wykorzystać naszych bardziej narażonych sąsiadów, grożąc ujawnieniem ich 



statusu imigracyjnego w celu wykorzystania ich w określony sposób. Wprowadzając w 
życie ten długo oczekiwany środek, uaktualniamy prawo dotyczące wymuszeń i 
stosowania przymusu, aby zapewnić, że imigranci w stanie Nowy Jork nie będą 
narażeni na takie nikczemne groźby. Jestem niezmiernie wdzięczna członkini 
Zgromadzenia, Solages, i jej współpracy w zajęciu się tym problemem, a także 
gubernator Hochul za zapewnienie, że nasze społeczności są bezpieczne i chronione.” 
  
Członkini Zgromadzenia, Michaelle C. Solages, powiedziała: „Ta ustawa otwiera 
nowy grunt w nieustannych działaniach władz stanu Nowy Jorku w celu ochrony 
nieposiadających dokumentów imigrantów, którzy mogą być jednymi z najbardziej 
narażonych mieszkańców naszego stanu. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tej 
krytycznej reformy, która będzie chronić nieposiadających dokumentów mieszkańców 
stanu Nowy Jork przed wymuszeniami i przymusem – na mocy prawa. Arbitralne groźby 
deportacji są niezwykle szkodliwe dla tych mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy 
próbują wyżywić swoje rodziny i zapewnić swoim dzieciom lepsze życie, a my jesteśmy 
z nimi, dziś i zawsze.” 
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