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 ר  ע  ד  ר א   וו י ט  ו י ק ע  ז  ע ק
 

א ספעציעלע פראקורירער אויסצופארשן און, אויב פארלאנגט זיך, פראקורירן ענינים וועלכע קומען ארויס פון  

 147.41אדער פארבינדן מיט עקזעקיוטיוו ָארדער  

דער קאנסטיטוציע פון דער סטעיט ניו יארק פאדערט פון דעם גאווערנער אכטונג צו געבן אז די געזעצן פון ניו יארק אזוי ווי, 

 ווערן מיט טריישאפט אויסגעפירט; און  

פון דער קאנסטיטוציע, צו שטיצן די קאנסטיטוציע און מיט   1, טייל 13, איך האב געשוואוירן א שבועה, לויט ארטיקל אזוי ווי

 ריישאפט אויסצופירן די פליכטן פון דער אפיס פון גאווערנער; און ט

א איז  , אין אולסטער קאונטי, 87וועי, אינטערסטעיט -, אויף די ניו יארק סטעיט טרו2020, 22, אום דעצעמבער אזוי ווי

וויהיקל קראך פארגעקומען צווישן ניו יארק סטעיט פאליציי טרופער קריסטאפער באלדנער און נאך עמיצער וואס האט פאראורזאכט  

 די טויט פון מאניקע גּודס )״דער גּודס אינצידענט״(; און  

געווארן אלס ספעציעלע , דער אטוירני גענעראל איז דעזיגנירט 147.41און  147, לויט עקזעקיוטיוו ָארדערס אזוי ווי

פראקורירער אויסצופארשן די אומשטענדן פון דער גּודס אינצידענט, און, אויב פארלאנגט זיך, צו פראקורירן סיי וועלכע 

 אריינגעמישטע געזעץ אינפארסירער אפיציר; און 

גּודס אינצידענט, אז טרופער , דער אטוירני גענעראל האט אויסגעפונען, אין לויף פון די אויספארשונג פון דעם אזוי ווי

באלדנער האט זיך באשעפטיגט אין פריערדיגע ענליכע אויפפירעכץ אויף צוויי פעלער פירנדיג צו צוויי פריערדיגע מאטאר וויהיקל 

 קאליזשענס; און

און פרעגן , דער אטוירני גענעראל וועט שטעלן דעם ּגודס אינצידענט בעפאר אן אולסטער קאונטי גרענד דזשורי אזוי ווי

 דעם גרענד דזשורי צו רעכענען סיי וועלכע און אלע פאסיגע טשארדזש׳עס קעגן טרופער באלדנער; און

, אלס טייל פון דער גרענד דזשורי פרעזענטאציע פון דעם גּודס אינצידענט, דער אטוירני גענעראל וועט רופן פאר די  אזוי ווי

 רדיגע אינצידענטן מיט טרופער באלדנער אלס טייל פון די באווייז אין טשיעף; אוןצוויי יחידים אריינגעמישט אין די צוויי פריע

, דער אטוירני גענעראל זוכט אויטאריטעט צו פרעגן דעם גרענד דזשורי צו נעמען אין באטראכט צו אנקלאגן טרופער  אזוי ווי

ן, און אויב די גרענד דזשורי שטימט צו טשארדזש׳ען באלדנער מיט פאסיגע קרימינאלע קלאגעס בנוגע די צוויי פריערדיגע אינצידענט

טרופער באלדנער, אויטאריטעט צו פראקורירן די טשארדזש׳עס אין צוגאב צו טשארדזש׳עס פארבינדן מיט דעם גּודס אינצידענט, 

 און  

ורך סיי וועלכע מיטגליד נויטיג אז די געזעצן פון ניו יארק סטעיט זענען נישט פארלעצט געווארן ד -, עס איז העכסטאזוי ווי

 פון דעם ניו יארק סטעיט פאליציי; און אין די אינטערעסע אין יורידישע עקאנאמיע; און  

, די פארגייענדע צווינגט מיר צו באשליסן אז אין דעם פאל, צו פארזיכערן פולע קאנפידענץ אין אונזער סיסטעם פון אזוי ווי

י אולסטער קאונטי דיסטריקט אטוירני, א ספעציעלע פראקורירער זאל באשטימט ווערן  קרימינאלע יוסטיץ און אן קעגנשטאנג פון ד

און וועמענס אויטאריטעט זאלן שטיין העכער אין יעדן אופן די אויטאריטעט און יוריסדיקציע פון די אולסטער קאונטי דיסטריקט  

 פעציפישע ענינים, אטוירני צו פארוואלטן, אויסטייטשן, פראקורירן, אדער נאכזוכן אין די ס 

, גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין  יעצט, דעריבער, טוה איך, קעטלין האקול

פון די עקזעקיוטיוו  63פון טייל   2מיר דורך דער קאנסטיטוציע און געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק, און איבערהויפט דורך סובדיוויזיע 

, דא איצט אויטאריזירן דעם אטוירני גענעראל )פון דא ווייטער, דער ״ספעציעלע פראקורירער״( אויסצופארשן און, אויב  געזעץ

פארלאנגט זיך, צו פראקורירן אלע אומגעזעצליכע שריטן אדער פארנאכלעסיגען אדער חשדות פון אומגעזעצליכע שריטן אדער  



שע סטעיטמענטס, אריינגערעכנט פערדזשורי, דורך סיי וועלכע מענטש וואס קומט פארנאכלעסיגען, אריינגערעכנט דאס גיבן פאל

 ארויס פון, פארבינדן צו, אדער אין סיי וועלכע וועג פארבינדן מיט: 

, וויהיקל קאליזשען מיט ניו יארק סטעיט טרופער קריסטאפער באלדנער, אפערירנדיג א  2017, 26דער יאנואר  •

און א ציווילע מענטש וואס האט אפערירט א ציווילע וויהיקל, אויף דער ניו יארק סטעיט  געצייכנטע טרופער וויהיקל, 

 , אולסטער קאונטי, ניו יארק; און87וועי, אינטערסטעיט -טרו

, וויהיקל קאליזשען מיט ניו יארק סטעיט טרופער קריסטאפער באלדנער, אפערירנדיג  2019, 6דער סעפטעמבער  •

קל, און א ציווילע מענטש וואס האט אפערירט א ציווילע וויהיקל, מיט צוויי אנדערע א געצייכנטע טרופער וויהי

 , אולסטער קאונטי, ניו יארק; און 87וועי, אינטערסטעיט -מענטשן אין דערינען, אויף דער ניו יארק סטעיט טרו

פון טייל  8און  2סובדיוויזיעס  , דער ספעציעלע פראקורירער זאל האבן אלע קרעפטן און פליכטן אויסגערעכנט איןווייטער

פון די עקזעקיוטיוו געזעץ פאר צוועקן פון דעם ָארדער און זאל פארמאגן און אויספירן אלס פראקורירער קרעפטן נויטיג צו  63

עציעלע אויספארשן און, אויב פארלאנגט זיך, פראקורירן סיי וועלכע מענטש פארבינדן מיט די אנגעגעבענע אינצידענטן, און דער ספ

פראקורירער׳ס יוריסדיקציע זאל ערזעצן און שטיין העכער פון די יוריסדיקציע פון דער אולסטער קאונטי דיסטריקט אטוירני, וואס  

זאל האבן נאר זייערע קראפטן און פליכטן דעזיגנירט צו אים דורך דער ספעציעלע פראקורירער, לויט ווי אויסגערעכנט אין  

 פון די עקזעקיוטיוו געזעץ; און  63 פון טייל  2סובדיוויזיע 

( i, פאר סיי וועלכע ענין דא אויסגערעכנט דא אינדערינען, די ספעציעלע פראקורירער זאל ווערן אויטאריזירט צו )ווייטער

ון  אנטיילנעמען אין א טערמין אדער טערמינען פון די קאונטי אדער סופרים קאורט צו ווערן געהאלטן אין און פאר די קאונטי פ

( ערשיינען פאר סיי וועלכע גרענד דזשורי אויסגעשטעלט פאר סיי וועלכע טערמינ)ען( פון דער געריכט, פאר די צוועקן iiאולסטער, )

( ברענגען סיי וועלכע און אלע קרימינאלע iiiפון אויספירן סיי וועלכע און אלע פראצעדורן, אונטערזוכונגען, און אויספארשונגען, און )

ן פראצעדורן וועלכע מען קען האבן און ברענגען פאר דער גרענד דזשורי און אנדערע גרענד דזשורי בנוגע אדער  אקציעס או

 פארבינדן מיט סיי וועלכע און אלע חשדות פון אומגעזעצליכע שריטן ווי עקלערט דורך דער ָארדער. 

 , אדער טערמינירט דורכ׳ן גאווערנער. דער עקזעקיוטיוו ָארדער זאל אנהאלטן ווייטער ביז געענדערט, סוספענדירט

 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון 

דעם סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם צוואנציגסטן  

טאג אין אקטאבער אין דעם יאר צוויי טויזנט איין און  

 צוואנציג.

 

 

 

  דורך דער גאווערנער

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער       


