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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWA W SIECI
Ustawa (S.623/A.2206) powołuje grupę zadaniową do badania skutków
cyberprzemocy w stanie Nowy Jork i potencjalnych środków przeciwdziałania
tym skutkom
Ustawa (S.2956A/A.324) rozszerza definicję przestępstwa przymusu drugiego
stopnia o produkcję lub rozpowszechnianie zdjęć intymnych
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś pakiet ustaw dotyczących bezpieczeństwa w
sieci. Ustawa (S.623/A.2206) powołuje grupę zadaniową do badania skutków
cyberprzemocy w stanie Nowy Jork i potencjalnych środków przeciwdziałania tym
skutkom. Ustawa (S.2956A/A.324) rozszerza definicję przestępstwa przymusu
drugiego stopnia o produkcję lub rozpowszechnianie zdjęć nagości.
„Nie ma nic ważniejszego niż utrzymanie bezpieczeństwa naszych społeczności, a
wraz z postępem technologicznym, jest kluczowe, aby w stanie Nowy Jork
obowiązywało mocne prawo, które będzie chronić mieszkańców stanu Nowy Jork
przed nękaniem w Internecie”, powiedziała Gubernator Hochul. „Jestem dumna, że
mogę podpisać te ustawy, tak aby mieszkańcy stanu Nowy Jork mieli pewność, że
mogą spędzać czas online w bezpiecznym środowisku”.
Ustawa S.623/A.2206 powołuje grupę zadaniową do badania i zajęcia się skutkami
cyberprzemocy. Grupa zadaniowa określi powszechność cyberprzemocy, przedstawi
zalecenia dotyczące sposobów jej zapobiegania oraz określi, w jaki sposób instytucje
stanowe mogą być źródłem pomocy dla dorosłych i dzieci, które padły ofiarą takiej
przemocy, w tym dzieci, które doświadczyły zastraszania poza szkołą.
Ustawa S.2956A/A.324 rozszerza definicję przymusu o produkcję i dystrybucję zdjęć
intymnych. Poprawka ta pozwoli pociągnąć do odpowiedzialności prawnej osoby, które
zmuszają inne osoby do produkowania lub rozpowszechniania intymnych zdjęć pod
groźbą wyrządzenia jej krzywdy fizycznej lub emocjonalnej.
Senator Samra Brouk powiedziała: „Sprawcy przemocy muszą być pociągnięci do
odpowiedzialności, a wraz z rozwojem technologii musi zmieniać się również nasze
prawo. Podpisując tę ustawę, Gubernator Hochul pomaga nam w utrzymaniu

bezpiecznego i wolnego od przemocy Internetu dla wszystkich użytkowników, a
zwłaszcza dla najbardziej bezbronnych członków naszej społeczności, jakimi są
nieletni”.
Senator Todd Kaminsky powiedział: „Cyberprzemoc jest poważnym problemem w
całym naszym stanie – i potrzebujemy planu, aby ją powstrzymać. Dziękuję
Gubernator Hochul za podpisanie forsowanej przeze mnie ustawy, która nie tylko
stworzy grupę zadaniową do zbadania tego zagrożenia dla naszych nastolatków, ale
także pomoże znaleźć rozwiązania, które pomogą zakończyć ten kryzys, który nęka
zbyt wiele osób w każdym wieku na Long Island i w całym stanie”.
Członkini Zgromadzenia, Didi Barrett, powiedziała: „Cyberprzemoc nie zna granic
geograficznych, etnicznych, rasowych, religijnych, społecznych czy politycznych, a jej
destrukcyjny wpływ na młodych ludzi niepokojąco wzrósł w czasie pandemii, gdy
wszyscy spędzali więcej czasu w sieci. Dziękuję Gubernator Hochul za podpisanie tej
ustawy, szczególnie podczas Krajowego miesiąca zapobiegania znęcaniu się, abyśmy
mogli zacząć odwrócić ten niszczący trend dzięki wsparciu i zwiększonej
świadomości”.
Członek Zgromadzenia, Kenneth Zebrowski, powiedział: „Szantaż seksualny online
jest strasznym przestępstwem, w którym sprawca, działając z wykorzystaniem
przymusu, manipuluje innymi osobami do wykonywania intymnych zdjęć, które są
często wykorzystywane do dalszej działalności przestępczej. Ze względu na brak
jasności prawa karnego, tego typu przestępstwa często nie są ścigane, co w
niewielkim stopniu odstrasza sprawców tych ohydnych zbrodni. Przedmiotowy akt
prawny likwiduje tę lukę poprzez wyraźne określenie, że prawo dotyczące stosowania
przymusu obejmuje również produkcję lub rozpowszechnianie intymnych zdjęć. Chcę
podziękować Gubernator Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy”.
Jennifer Becker, Z-ca Dyrektora ds. prawnych i prawnik w Legal Momentum,
powiedziała: „Szantaż seksualny i przymus to coraz częstsza forma nadużyć, która
rozprzestrzenia się wraz z dostępnością i rozwojem technologii i mediów
społecznościowych. Kryminalizacja procederu wymuszania zdjęć o charakterze
seksualnym jest kolejnym wiodącym krokiem naprzód ze strony władz stanu Nowy Jork
i mamy nadzieję, że inne stany pójdą tą samą drogą. Wiele z ofiar szantażu
seksualnego – w przeważającej mierze są to młode kobiety – staje się celem ataków
online i jest zmuszanych do robienia i wysyłania zdjęć o charakterze intymnym, co
może być początkiem długiego i szkodliwego cyklu wykorzystywania. Dzięki staraniom
Gubernator Hochul oraz wysiłkom senatora Brouka i posła Zebrowskiego mieszkańcy
stanu Nowy Jork będą teraz mieli narzędzie do pociągnięcia przestępców do
odpowiedzialności”.
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