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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEPISY ZABEZPIECZAJĄCE KARTY 
WYBORCZE DO GŁOSOWANIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I CHRONIĄCE 

PRAWO MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK DO GŁOSOWANIA   
   

Ustawa (S.253A/A.1144A) gwarantuje, że karty do głosowania nie będą 
unieważniane z powodu przypadkowych znaków lub śladów pisma   

   
   

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.253A/A.1144A), która 
zabezpiecza karty wyborcze do głosowania poza miejscem zamieszkania (absentee 
ballots) i chroni prawo wyborców do głosowania w stanie Nowy Jork poprzez 
zapewnienie, że karty wyborcze nie zostaną unieważnione z powodu przypadkowych 
znaków (stray marks) lub śladów pisma, pod warunkiem, że intencja wyborcy jest 
jednoznaczna.   
   
„Choć inne stany stwarzają bariery dla praw wyborczych, stan Nowy Jork rozszerza 
dostęp do urn dzięki zdroworozsądkowym reformom, które czynią nasze wybory 
wolnymi i uczciwymi”, powiedziała gubernator Hochul. „Żadna karta wyborcza nie 
powinna zostać zdyskwalifikowana z powodu jednego błędnego pociągnięcia piórem, a 
ustawa, którą dziś podpisujemy, stanowi duży krok naprzód w kierunku zapewnienia, że 
jednoznaczne głosy mieszkańców stanu Nowy Jork zostaną policzone”.  
   
Prawo wyborcze wymaga, aby karty do głosowania były zaznaczone tylko w tym 
miejscu, w którym wyborca głosuje na wybranego przez siebie kandydata. Niekiedy na 
kartach do głosowania znajdują się jednak przypadkowe znaki lub plamy. Mogą one być 
przypadkowe lub nieumyślne i mogą zdyskwalifikować legalną kartę do głosowania, 
pozbawiając wyborcę praw wyborczych bez korzyści dla porządku publicznego. Ustawa 
ta gwarantuje, że w przypadku, gdy intencja wyborcy jest jasna, żadna karta wyborcza 
do głosowania poza miejscem zamieszkania nie zostanie unieważniona z powodu 
przypadkowego znaku lub śladów pisma, a także wyeliminuje kosztowne procesy 
sądowe dotyczące ważności takich kart wyborczych, które stanowią obciążenie dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork i mogą doprowadzić do pozbawienia wyborców praw 
wyborczych.  
  
Karty do głosowania poza miejscem zamieszkania oraz możliwość uczestniczenia w 
procesie wyborczym, którą one ułatwiają, mają fundamentalne znaczenie dla 
zachowania wolnych, uczciwych wyborów i siły naszej demokracji. W ostatnich latach w 



stanie Nowy Jork gwałtownie wzrosło wykorzystanie tego typu kart do głosowania i 
niezwykle ważne jest, aby ich użycie było prawnie chronione, tak aby żaden 
mieszkaniec stanu Nowy Jork nie został pozbawiony prawa wyborczego.   
   
Senator stanu, Zellnor Myrie, powiedział: „Karty wyborcze do głosowania poza 
miejscem zamieszkania są kluczowym sposobem, dzięki któremu mieszkańcy stanu 
Nowy Jork mogą uczestniczyć w demokratycznych wyborach, gdy nie mają możliwości 
pójścia do urn osobiście. Żaden wyborca nie powinien zostać zdyskwalifikowany ze 
względu na przypadkowy znak lub inny błąd techniczny, o ile jego intencje są 
jednoznacznie jasne. Ustawa ta pomoże w przeliczeniu większej liczby głosów i jestem 
wdzięczny gubernator Hochul za jej podpisanie”.  
   
Członkini Zgromadzenia, Amy Paulin, powiedziała: „Dla procesu wyborczego, jak i 
dla zaufania wyborców, bardzo ważne jest, aby respektowane były intencje wyborców. 
Ustawa ta wymaga, aby karty wyborcze do głosowania poza miejscem zamieszkania z 
błędnymi znakami były liczone, jeśli intencja wyborcy jest jednoznaczna. Dla wyborców, 
którzy korzystają z kart wyborczych do głosowania poza miejscem zamieszkania, jest to 
rozwiązanie techniczne, które zapewnia, że ich głos zostanie zaliczony nawet w razie 
postawienia przypadkowego znaku na karcie. Dziękuję senatorowi Myrie za jego 
współpracę i poparcie, dzięki któremu możliwe było przyjęcie tej ustawy w Senacie. 
Wyrażam również uznanie dla gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy, a tym 
samym podjęcie ważnego kroku, który nadaje mieszkańcom stanu Nowy Jork szersze 
prawa wyborcze”.  
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