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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O DOROSŁYCH OFIARACH 
PRZESTĘPSTW  

  
Ustawa umożliwi składanie pozwów osobom, które były ofiarami przestępstw na 

tle seksualnym po ukończeniu 18 lat, bez względu na datę przestępstwa  
  

Pół roku po podpisaniu rozpoczyna się roczny okres retrospekcji  
  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś Ustawę o dorosłych ofiarach przestępstw 
(Adult Survivors Act, ASA) (S.66A/A.648A), wprowadzającą roczny okres retrospekcji 
dla osób, które były ofiarami napaści na tle seksualnym po ukończeniu 18 lat, aby 
mogły pozwać swoich oprawców niezależnie od tego, kiedy doszło do przestępstwa.  
  
„Podpisana dziś przeze mnie ustawa pozwoli ofiarom przestępstw w stanie Nowy Jork 
składać zeznania i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Aby skutecznie zwalczać napaści na tle seksualnym, musimy 
uwzględnić traumę ofiar w działaniu wymiaru sprawiedliwości. Jestem dumna, że 
mogłam podpisać tę ustawę, która jest częścią naszej wspólnej odpowiedzialności za 
wzajemną ochronę i tworzenie warunków, w których ofiary będą mogły czuć się 
bezpiecznie. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale pierwszym krokiem do 
wyeliminowania napaści na tle seksualnym jest możliwość postawienia sprawców tych 
haniebnych czynów przed sądem i to właśnie umożliwia ta ustawa”.  
  

W 2019 r. stan Nowy Jork uchwalił Ustawę o nieletnich ofiarach przestępstw (Child 
Victims Act, CVA), wprowadzającą roczny okres retrospekcji dla osób, które były 
wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie. Pozwalała ona składać pozwy w sprawach, 
które mogłyby ulec przedawnieniu.  
  

Podobnie jak w przypadku tamtej ustawy, Ustawa o dorosłych ofiarach przestępstw 
będzie chronić prawa osób, które były ofiarami przestępstw na tle seksualnym po 
ukończeniu 18 lat. Roczny okres retrospekcji rozpocznie się sześć miesięcy po 
podpisaniu i pozwoli ofiarom na składanie pozwów bez obaw o przedawnienie. Wiele 
osób, które przeżyły napaść na tle seksualnym, może potrzebować lat na uporanie się 
ze skutkami traumatycznych przeżyć i osiągnięcie gotowości do dochodzenia 
sprawiedliwości wobec sprawcy. Może temu towarzyszyć strach przed odwetem lub 
wstyd.  



  
W 2019 r. stan Nowy Jork przedłużył do 20 lat okres przedawnienia w przypadku osób 
dorosłych składających pozwy cywilne w związku z wybranymi przestępstwami na tle 
seksualnym. Przepis ten dotyczył jednak tylko nowych spraw i nie działał wstecz.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Przez długi 
czas nasz system prawny był krzywdzący dla dorosłych ofiar przestępstw i 
uniemożliwiał im dochodzenie sprawiedliwości. Powiedzenie całej prawdy często 
wymaga czasu, zwłaszcza w obliczu traumy, która towarzyszy tego typu wyznaniom. 
Ustawa o dorosłych ofiarach przestępstw jest dowodem, że wierzymy ofiarom i 
uważamy, że zasługują na sprawiedliwość. Ten zdecydowany akt prawny jest 
pierwszym z wielu kroków w kierunku skutecznego wspierania ofiar wykorzystywania 
seksualnego i ścigania sprawców tych haniebnych przestępstw. Szczególne 
podziękowania należą się sponsorowi tej ustawy na forum Senatu, senatorowi Bradowi 
Hoylmanowi, za jego niestrudzone poparcie. Dziękuję też gubernator Hochul za 
podpisanie ustawy”.  
  
Przewodniczący Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Ustawa o dorosłych 
ofiarach przestępstw pozwoli każdej osobie, która przeżyła wykorzystywanie seksualne, 
stanąć przed sądem i walczyć o sprawiedliwość. Jej podpisanie jest konsekwencją 
naszych wcześniejszych działań mających na celu pomoc w dochodzeniu 
sprawiedliwości ofiarom wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie i stanowi 
wyraźny sygnał, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Chcę również 
podziękować członkini Zgromadzenia Lindzie Rosenthal za konsekwentne wspieranie 
ofiar i niestrudzone wysiłki, aby ustawa trafiła na biurko pani gubernator”.  
  
Senator stanowy Brad Hoylman powiedział: „Udało się! Dzisiejszy dzień jest 
przełomem w walce o sprawiedliwość dla ofiar przestępstw w stanie Nowy Jork. 
Podpisanie przez gubernator Hochul Ustawy o dorosłych ofiarach przestępstw jest 
wyraźnym sygnałem dla osób, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego: 
Słyszymy was! Nie byłoby nas tu dzisiaj, gdyby nie wasza odwaga. To ona skłoniła was 
do podzielenia się swoimi głęboko osobistymi historiami o nadużyciach seksualnych, 
które wywróciły do góry nogami wasze życie i umożliwiły uchwalenie tej ustawy. W 
końcu będziecie mieć szansę na konfrontację z oprawcami w sądach na terenie całego 
stanu i dochodzenie sprawiedliwości, której długo wam odmawiano. Przestępcy, którzy 
przez dziesięciolecia wykorzystywali obowiązujące w stanie Nowy Jork prawo z bardzo 
krótkim okresem przedawnienia, powinni się strzec. Ustawa o dorosłych ofiarach 
przestępstw doprowadzi ich przed oblicze sprawiedliwości i sprawi, że stan Nowy Jork 
będzie bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich mieszkańców. Jestem wdzięczny 
gubernator Hochul, liderce większości Senatu Stewart-Cousins, przewodniczącemu 
Heastie oraz moim kolegom i koleżankom z Senatu i Zgromadzenia Stanowego, z 
których kilkoro także doświadczyło wykorzystywania seksualnego”.  
  
Członkini Zgromadzenia Linda Rosenthal powiedziała: „Niezależnie od wieku 
napaść na tle seksualnym niszczy część osobowości, a większość ofiar potrzebuje 
czasu, aby uporać się z traumą. Więcej czasu niż dotychczas przewidywało prawo 



stanu Nowy Jork. Teraz, gdy Ustawa o dorosłych ofiarach przestępstw została wreszcie 
uchwalona, drzwi wymiaru sprawiedliwości zostaną szeroko otwarte i liczne ofiary będą 
mogły dochodzić sprawiedliwości, składając w sądzie cywilnym pozwy przeciwko swoim 
oprawcom i instytucjom, które ich ukrywały. Dzięki ustawie ASA przestępcy, których 
chroniło nieskuteczne prawo stanu Nowy Jork, staną wreszcie przed wymiarem 
sprawiedliwości. Przyjęcie ustawy ASA sygnalizuje długo oczekiwaną zmianę w prawie 
stanowym, która zapewni sprawiedliwość i ochronę ofiarom. Byłam zaszczycona, 
mogąc pracować z nieustraszoną grupą ofiar, które nie ustają w dążeniu do 
sprawiedliwości. Te dzielne osoby były największą motywacją dla naszego ruchu i to dla 
nich walczyłam. Cały stan Nowy Jork ma wobec nich ogromny dług wdzięczności. 
Jestem wdzięczna moim kolegom i koleżankom ze Zgromadzenia Stanu Nowy Jork 
oraz przewodniczącemu Carlowi Heastie za kierowanie pracami. Dziękuję również 
gubernator Hochul za szybkie podpisanie Ustawy o dorosłych ofiarach przestępstw. 
Ofiary czekały już wystarczająco długo – najwyższy czas, by sprawiedliwość 
zwyciężyła. Dziś tak się stało”.  
  
Ustawa o dorosłych ofiarach przestępstw jest wynikiem niezłomnego i konsekwentnego 
zaangażowania gubernator Hochul w ochronę i wspieranie ofiar napaści na tle 
seksualnym i przemocy domowej. Na początku tego roku gubernator ogłosiła, że 
przeznaczy prawie 24 mln USD na programy zwalczania przemocy domowej i napaści 
na tle seksualnym, w tym 16 mln USD na 83 programy i schroniska dla ofiar przemocy 
domowej oraz 7,6 mln USD na 50 ośrodków kryzysowych dla ofiar gwałtów i programów 
pomocy ofiarom napaści na tle seksualnym.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła również niedawno przyznanie 21,4 mln USD środków z 
funduszy federalnych dla instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej. Są one 
przeznaczone na pomoc ofiarom w pokryciu krótkoterminowych wydatków związanych 
z przeprowadzką, w tym czynszu, opłat za media i kosztów remontów.  
  
Na początku tego miesiąca gubernator Hochul podpisała ustawę rozszerzającą ochronę 
ofiar przemocy domowej na obszary dyskryminacji, w których nie była ona wcześniej 
gwarantowana, takie jak mieszkalnictwo i obiekty użyteczności publicznej.  
  
Dyrektor wykonawcza Koalicji ds. Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej w stanie 
Nowy Jork, Joanne Zannoni, powiedziała: „Ofiary napaści na tle seksualnym często 
potrzebują czasu, zanim będą gotowe otwarcie mówić o swoich przeżyciach. Ustawa o 
dorosłych ofiarach przestępstw daje im szansę na pociągnięcie sprawców do 
odpowiedzialności. Często jest to ważna część procesu leczenia”.  
  
Dyrektor wykonawcza Koalicji ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Stanie 
Nowy Jork, Connie Neal, powiedziała: „Leczenie skutków przemocy seksualnej to 
długotrwały proces, a ofiary często nie są w stanie o tym mówić przez kilka lat. 
Większość ofiar zna swoich oprawców i może nie być chętna do zgłaszania napaści z 
obawy przed odwetem lub ujawnieniem intymnych szczegółów. Ponadto ofiary często 
boją się, że zostaną obwinione, zniesławione lub że nie będą traktowane poważnie. 
Istnieje także wyraźny związek między napaścią na tle seksualnym a przemocą 
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domową, ponieważ większość osób, które przeżyły fizyczną napaść ze strony bliskiego 
partnera, ujawnia także, że doświadczyła napaści na tle seksualnym ze strony tego 
samego partnera. Dziękujemy gubernator Hochul i członkom legislatury za 
konsekwentne działania stanu Nowy Jork na rzecz wspierania ofiar poprzez wydłużenie 
okresu przedawnienia i zapewnienie możliwości dochodzenia sprawiedliwości tak wielu 
osobom”.  
  
Dyrektor wykonawcza Model Alliance, Sara Ziff, powiedziała: „Niektórzy z 
najbardziej znanych sprawców zdemaskowanych przez ruch #metoo – jak Jeffrey 
Epstein i Harvey Epstein – wybierali swoje ofiary wśród modelek. Ta grupa jest 
wyjątkowo wrażliwa ze względu na specyfikę pracy, która wpędza młode kobiety i 
dziewczęta w pułapkę przysług i zależności. Miejmy nadzieję, że Ustawa o dorosłych 
ofiarach przestępstw pomoże im w leczeniu traumy i zwiększy poziom 
odpowiedzialności w całej branży. Organizacja Model Alliance jest bardzo dumna z 
naszych działaczek i ofiar, które walczyły o przyjęcie tej ustawy. Jesteśmy też wdzięczni 
gubernator Hochul za szybkie działanie”.  
  
Dyrektor naczelna Safe Horizon, Liz Roberts, powiedziała: „Zbiorowa siła ofiar jest 
jedną z najpotężniejszych, z jaką się zetknęłam. Ustawa o dorosłych ofiarach 
przestępstw jest dowodem skuteczności tej siły. Jestem wdzięczna wszystkim ofiarom, 
które opowiedziały swoją historię, spotkały się z ustawodawcami, zabrały głos w 
mediach społecznościowych lub inaczej przyczyniły się do tego sukcesu. Bez nich nie 
byłoby nas tutaj. Dziękuję gubernator Hochul i legislaturze za wysłuchanie ofiar, 
potraktowanie ich priorytetowo i umożliwienie im dochodzenia sprawiedliwości”.  
  
Dyrektor wykonawcza Foundation for Survivors of Abuse, Mary Ellen O'Loughlin, 
powiedziała: „Uchwalenie ustawy ASA zajęło ułamek czasu potrzebnego na 
uchwalenie ustawy CVA. Dobrze wiedzieć, że ustawodawcy słuchają i postępują 
słusznie. Czas teraz, aby sprawcy poczuli się bezbronni, tak jak wiele z ich ofiar”.  
  
Dyrektor wykonawcza Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
Seksualnej w mieście Nowy Jork, Emily Miles, powiedziała: „Jesteśmy dumni, że 
możemy dziś stanąć u boku gubernator Hochul i być świadkami podpisania tej ważnej 
ustawy, która wreszcie umożliwi wszystkim ofiarom przemocy seksualnej, niezależnie 
od ich wieku, dochodzenie sprawiedliwości od osób i instytucji, które długo nie ponosiły 
odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy. Dziękujemy gubernator Hochul za wsparcie 
i szybkie podpisanie tej ustawy, członkini Zgromadzenia Rosenthal i senatorowi 
Hoylmanowi za konsekwentne działania, a także ofiarom, które przez lata odważnie 
zabierały głos w tej ważnej sprawie”.  
  
Założycielka i dyrektor naczelna organizacji A Little Piece of Light, Donna Hylton, 
powiedziała: „Gubernator Hochul podpisała dziś Ustawę o dorosłych ofiarach 
przestępstw, która otwiera przed dorosłymi ofiarami napaści na tle seksualnym nowe 
możliwości dochodzenia sprawiedliwości. Organizacja A Little Piece of Light działa na 
rzecz eliminowania groźnych barier dla zdrowia i bezpieczeństwa, a także likwidowania 
bezdusznych i arbitralnych zasad, które prowadzą do rewiktymizacji ofiar, powodując u 



nich wzrost ryzyka wejścia na drogę przestępstwa, bezdomności i nie tylko. Uchwalenie 
ustawy ASA jest koniecznym i znaczącym krokiem w kierunku urzeczywistnienia tej 
wizji i poprawy bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości w stanie Nowy Jork”.  
  
Ofiara przemocy i działaczka, Marissa Hoechstetter, powiedziała: „Podpisanie 
Ustawy o dorosłych ofiarach przestępstw to wielkie zwycięstwo, zwłaszcza w czasach, 
gdy nienaruszalność cielesna kobiet jest przedmiotem ataków. Jestem niezmiernie 
wdzięczna gubernator Hochul oraz kierownictwu Senatu i Zgromadzenia za to, że stan 
Nowy Jork został pionierem w walce o prawa ofiar w całym kraju. Ustawa o dorosłych 
ofiarach przestępstw ma na celu zapewnienie prawa do decydowania, jak ofiary chcą 
leczyć skutki wyrządzonych im krzywd. To, czy ofiara przemocy skorzysta z prawa do 
dochodzenia sprawiedliwości na drodze cywilnej na mocy tej ustawy, zależy wyłącznie 
od niej. My po prostu przywracamy ofiarom prawo do tej decyzji. To jest najważniejsze. 
Takie przesłanie kierujemy dziś do osób i instytucji, które utrwalają kulturę przemocy 
seksualnej”.  
  
Ofiara przemocy i działaczka, Drew Dixon, powiedziała: „Nie można w pełni 
zaprezentować się przed światem, gdy ukrywa się prawdę i pozwala się kłamać 
oprawcy. Dlatego właśnie ten moment jest przełomowy. Dzięki ustawie ASA ofiary 
zostaną wreszcie wysłuchane, a ich historie trafią do powszechnej świadomości. 
Odczuwam dziś ogromną wdzięczność, że tak wielu ludzi uda się uwolnić od kłamstw”.  
  

###  
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