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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW ZWALCZAJĄCYCH
PROBLEM PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ
Ustawa S.14A/A.613A wprowadza w życie akt prawny Jose Webstera w sprawie
broni palnej, której nie można śledzić; penalizuje sprzedaż niezarejestrowanej
broni i wymaga od rusznikarzy rejestracji broni palnej i montowanych przez nich
nieukończonych szkieletów i części istotnych broni
Ustawa S.13A/A.2666A wprowadza w życie ustawę o niewykończonych
szkieletach i częściach istotnych broni Scotta J. Beigela; zakazuje posiadania i
sprzedaży nieukończonych szkieletów i części istotnych broni
Ustawa S.7152/A.6522 zmienia definicję „atrapy broni” tak, aby obejmowała
również broń zaprojektowaną tak, aby wyglądała jak zabawki
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś pakiet ustaw mających na celu walkę z
problemem przemocy z użyciem broni oraz rozwiązanie problemu plagi
niezarejestrowanej broni (tzw. ghost guns) w lokalnych społecznościach w stanie Nowy
Jork. Ustawa S.13A/A.2666A zabrania posiadania nieukończonych szkieletów broni
przez kogokolwiek innego niż licencjonowany rusznikarz lub sprzedawca broni palnej.
Ustawa S.14A/A.613A zakazuje sprzedaży niezarejestrowanej broni i wymaga od
rusznikarzy i sprzedawców broni rejestrowania posiadanej przez nich broni palnej.
Ustawa S.7152/A.6522 dodaje do definicji „zamaskowanej broni” broń palną
zaprojektowaną tak, by przypominała zabawkę.
„Przemoc z użyciem broni jest kryzysem bezpieczeństwa publicznego, który musi być
rozwiązany w zdecydowany sposób”, powiedziała Gubernator Hochul.
„Współpracując z partnerami na wszystkich szczeblach, moja administracja będzie
nadal rozprawiać się z dystrybucją i posiadaniem niebezpiecznej broni oraz położy kres
pladze przemocy z jej użyciem”.
Ustawa S.13A/A.2666A zabrania posiadania i sprzedaży nieukończonych szkieletów lub
istotnych części broni przez kogokolwiek innego niż licencjonowany rusznikarz lub
sprzedawca broni palnej. Nieukończone szkielety są używane do wykonania dolnej
części broni palnej i mogą być łatwo połączone z innymi częściami, nawet przez kogoś
z niewielkim doświadczeniem, aby stworzyć w pełni funkcjonalną broń
półautomatyczną. Uchwalony akt prawny zakazuje również posiadania i sprzedaży

nieposiadających numeru seryjnego gotowych szkieletów i istotnych części broni przez
osoby inne niż licencjonowany rusznikarz lub sprzedawca broni palnej.
„Jeśli ktoś nie może pozytywnie przejść weryfikacji w celu uzyskania pozwolenia na
broń, to nie powinien mieć możliwości jej otrzymania – kropka. Zbyt długo luka prawna
dotycząca nieukończonych szkieletów pozwalała każdemu na zdobycie wszystkich
części potrzebnych do zbudowania niemożliwego do zidentyfikowania,
niezarejestrowanego AR-15 bez przechodzenia przez procedurę weryfikacji, ale dziś
podejmujemy historyczne działania w stanie Nowy Jork, aby wyeliminować tę
niebezpieczną lukę prawną na dobre”, powiedziała senator, Anna M. Kaplan. „Jestem
dumna, że mogę być orędownikiem ustawy dotyczącej nieukończonych szkieletów broni
Scotta J. Beigela (Unfinished Receiver Act), ponieważ wiem, że będzie ona ratować
ludzkie istnienia, tak jak zrobił to Scott Beigel, kiedy oddał swoje życie, aby chronić
swoich uczniów przed pociskami podczas strzelaniny w Marjory Stoneman Douglas
High School. Dziękuję moim partnerom w tym przedsięwzięciu: Gubernator Kathy
Hochul, przewodniczącej Senackiej Większości Andrei Stewart-Cousins, senatorowi
Bradowi Hoylmanowi, Członkowi Zgromadzenia Chuckowi Lavine i Członkini
Zgromadzenia Lindzie Rosenthal, którzy wykazali się niezwykłą determinacją w walce
naszego stanu z plagą przemocy z użyciem broni. I co najważniejsze, chcę
podziękować rodzicom Scotta Beigela, Lindzie i Michaelowi, za to, że nigdy nie
zrezygnowali z walki o to, by nasze społeczności były bezpieczne przed przemocą z
użyciem broni”.
„W obliczu plagi przemocy z użyciem broni nękającej Stany Zjednoczone, doceniam
działania mojej dobrej przyjaciółki, Gubernator Kathy Hochul, i dziękuję jej za poparcie i
podpisanie tej ustawy, którą promowałem na forum Zgromadzenia”, powiedział Członek
Zgromadzenia, Charles Lavine. „To na administracji stanowej spoczywa obowiązek
uchwalenia zdroworozsądkowych reform, które wyeliminują niebezpieczne luki prawne,
pozwalające na zalewanie naszych społeczności przez niezarejestrowaną broń. To nowe
prawo jeszcze bardziej wzmacnia obowiązujące w stanie Nowy Jork przepisy dotyczące
bezpieczeństwa broni, które już teraz należą do najbardziej restrykcyjnych w kraju.
Ustawa znacząco zwiększa również ochronę naszej społeczności i naszych dzieci
poprzez nałożenie znacznie większej odpowiedzialności. Ma ona na celu, zgodnie z
intencją Scotta, ratowanie życia”.
Ustawa S.14A/A.613A zakazuje sprzedaży niezarejestrowanej broni i wymaga od
rusznikarzy i sprzedawców broni palnej rejestracji i seryjnego oznaczania broni palnej
oraz nieukończonych szkieletów lub istotnych części broni, które posiadają. Ghost guns
to broń, która nie jest zarejestrowana i nie posiada numerów seryjnych, co sprawia, że
jest niezwykle trudna do namierzenia przez organy ścigania. Broń ta często trafia w
ręce nabywców z historią kryminalną lub innych osób, które nie przeszłyby pozytywnie
wymaganej federalnej weryfikacji.
„W ciągu ostatnich trzech lat odnotowaliśmy 479% wzrost konfiskat niezarejestrowanej
broni w całym stanie”, powiedział senator Brad Hoylman. „Dzięki podpisanej dziś
ustawie Jose Webstera w sprawie broni palnej, której nie można śledzić (Untraceable

Firearms Act) zajmiemy się tym narastającym problemem, zakazując sprzedaży i
posiadania niezarejestrowanej broni, więc nikt nie będzie mógł nabyć takiej broni bez
uprzedniego przejścia przez stosowną weryfikację. Jestem głęboko wdzięczny za
poparcie siostry Jose Webstera, Nathalie Arzu, a także członkini Zgromadzenia Lindy
Rosenthal, senatora Kaplana, członka Zgromadzenia Levine'a, liderce a senackiej
większości Andrei Stewart-Cousins i Gubernator Hochul za ich zaangażowanie w tej
ważnej sprawie”.
„Niezarejestrowana broń gwałtownie zyskała na popularności, ponieważ ludzie
skorzystali z możliwości zakupu w Internecie, aby ominąć stanowe przepisy
wymagające weryfikacji historii i licencjonowania, aby uzyskać dostęp do
śmiercionośnej broni, którą mogą skonstruować w zaciszu własnego domu”,
powiedziała Członkini Zgromadzenia, Linda B. Rosenthal. „Wyeliminowanie luki
prawnej w zakresie takiej niezarejestrowanej broni poprzez podpisanie ustawy Jose
Webstera w sprawie broni palnej, której nie można śledzić, wraz z ustawą Scotta J.
Beigela w sprawie nieukończonych szkieletów broni (Unfinished Receivers Act),
pomoże utrzymać bezpieczeństwo naszych społeczności. Dziękuję Gubernator Hochul
za podpisanie tych ustaw. Z niecierpliwością czekam na współpracę z władzą
wykonawczą w celu uchwalenia kolejnych przepisów, które w przyszłości zapewnią
mieszkańcom stanu Nowy Jork bezpieczeństwo przed przemocą z użyciem broni”.
Ustawa S.7152/A.6522 dodaje broń palną, którą można ukryć i która ma przypominać
zabawki, do definicji „zamaskowanej broni” i zakazuje jej produkcji, projektowania lub
sprzedaży. Broń, która może spowodować poważne obrażenia ciała i śmierć, ale która
przypomina zabawki, jest niesłusznie myląca i stanowi wyraźne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zarówno dzieci, które mogą pomylić ją z prawdziwymi zabawkami, jak i
ogółu społeczeństwa.
„Plaga przemocy z użyciem broni odebrała życie tak wielu osób w naszym stanie i kraju,
a my tylko patrzyliśmy, jak problem ten nasilał się w ostatnich latach”, powiedział
senator John Brooks. „Rozsądne środki, takie jak ta ustawa mająca na celu
rozwiązanie problemu zamaskowanej broni, są kluczowe dla zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców stanu Nowy Jork. Nikt nie powinien żyć w strachu przed
przemocą z użyciem broni palnej, ani idąc ulicą, ani służąc naszym społecznościom w
organach ścigania, ani ucząc się w szkołach, ani spędzając czas w domu, ani
gdziekolwiek indziej. Jestem wdzięczny lokalnym organom ścigania za wsparcie,
jakiego udzieliły w doprowadzeniu do uchwalenia tej dwupartyjnej ustawy i doceniam
Gubernator Hochul za jej nieustające wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców stanu Nowy Jork”.
„Jestem dumny, że mogę promować tę niezwykle ważną ustawę, która zabroni
projektowania, produkcji i posiadania zamaskowanych pistoletów w stanie Nowy Jork”,
powiedział Członek Zgromadzenia, Steve Stern. „Ta broń stawia naszych
pracowników organów ścigania w niebezpieczeństwie, gdy stoją przed lufą broni i mają
ułamek sekundy, aby zdecydować, czy jest to zabawka czy prawdziwa broń – ułamek
sekundy, który może decydować o życiu lub śmierci. Ustawa ta będzie chronić całą

naszą społeczność i ratować życie. Dziękuję moim kolegom w Legislaturze za ich
dwupartyjne poparcie tej ustawy i pochwalam silne przywództwo Gubernator Hochul w
tej ważnej sprawie”.
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