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GUBERNATOR HOCHUL SPODPISUJE USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ PONOWNE 
UBIEGANIE SIĘ O NADANIE STATUSU MŁODOCIANEGO PRZESTĘPCY Z MOCĄ 

WSTECZNĄ OSOBOM WSTĘPNIE DO TEGO UPRAWNIONYM, KTÓRYM 
ODMÓWIONO JEGO PRZYZNANIA  

  
Ustawa (S.282/A.6769) zezwala osobom, które zostały skazane za przestępstwo i 

kwalifikowały się do otrzymania statusu młodocianego przestępcy, jednak 
początkowo odmówiono im jego przyznania, na ponowne ubieganie się o jego 

nadanie z mocą wsteczną  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.282/A.6769), która pozwala 
osobom, które nie ukończyły 19 lat, gdy zostały skazane za przestępstwo, a zatem 
kwalifikowały się do otrzymania statusu młodocianego przestępcy, lecz odmówiono im 
jego przyznania, na ponowne ubieganie się o nadanie statusu młodocianego 
przestępcy z mocą wsteczną.  
  
„Zdecydowanie zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy dokonali złych 
wyborów w młodym wieku, jest zmuszonych do radzenia sobie z dożywotnimi 
konsekwencjami wyroków karnych, które odbierają im drugą szansę na produktywne, 
satysfakcjonujące życie” – powiedziała gubernator Hochul. „Społeczności rozwijają 
się wtedy, gdy każdy członek ma możliwość wniesienia swojego wkładu i nadszedł 
czas, aby władze stanu Nowy Jork wprowadziły zmiany niezbędne do zapewnienia 
każdemu uczciwej szansy na sukces. Dzięki tej ustawie możemy teraz wspierać tych, 
którzy nauczyli się na swoich błędach, znosząc piętno wyroku skazującego i dając im 
szansę na ponowne stanięcie na nogi.”  
  
Dla tych, którzy zostali skazani za przestępstwo, gdy mają mniej niż 19 lat, ustawa o 
młodocianych przestępcach (Youthful Offender law) w stanie Nowy Jork zapewnia 
możliwość zastąpienia wyroku skazującego przez poufne, nie będące przestępstwem 
orzeczenie i zredukowaną karę więzienia. Rejestr karny ma trwałe skutki, w tym 
uprzedzenia społeczne i ograniczony dostęp do zatrudnienia – dwie istotne bariery w 
resocjalizacji, które drastycznie zwiększają prawdopodobieństwo recydywy. Wiele 
osób, które w momencie skazania nie ukończyły 19 lat i kwalifikują się do otrzymania 
statusu młodocianego przestępcy, nadal go nie posiadają. Ustawa ta pozwala osobom, 
które nie otrzymały takiego statusu i które nie zostały skazane za inne przestępstwo w 
ciągu co najmniej pięciu lat od pierwotnego wyroku, na złożenie wniosku o przyznanie 
statusu młodocianego przestępcy z mocą wsteczną.  



  

Senator, Zellnor Myrie, powiedział: „Nasze społeczności są silniejsze i 
bezpieczniejsze, kiedy każdy ma uczciwą szansę na drugą szansę. Młodzi ludzie 
często ponoszą konsekwencje wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa przez 
całe życie, a ta ustawa umożliwiłaby im złożenie wniosku do sądu skazującego o 
ponowne ustalenie statusu młodocianego przestępcy. Jestem wdzięczna gubernator 
Hochul, członkini Zgromadzenia Hyndman oraz wielu obrońcom i aktywistom, którzy 
podzielili się swoimi historiami; z niecierpliwością czekam na kontynuację walki o 
sprawiedliwość, bezpieczeństwo i sądownictwo, które odpowiada naszym najwyższym 
ideałom.”  

  

Członkini Zgromadzenia, Alicia Hyndman, powiedziała: „Młodzież powinna być 
traktowana tak samo w naszym systemie prawnym. Ustawa, która wchodzi w życie, 
zapewni osobom skazanym przed ukończeniem 19 roku życia drugą szansę na 
pozbycie się piętna przestępstwa. Chciałabym wyrazić uznanie dla mojej koleżanki, 
Aravelli Simotas, za jej nieustające, wieloletnie poparcie dla tej ustawy.”  
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