
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/24/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  רעוואלווער צו  ענדערונגען באלדיגע שום  קיין פארמאגער: גָאן  דערמאנט האוקול  גאווערנער
    פראצעס פערמיט און  ּפָאליסיס 

     
ווס. ברוען׳ אנטשיידונג גיבט נישט איצטיגע איינוואוינער   NYSRPAהויכער געריכט פסק אין ׳

    אינדרויסן פון דער היים.   פערמיט האלטער אויטאמאטישע פעאיגקייט צו טראגן רעוואלווערס
     

גאווערנער פלאנירט ספעציעלע סעסיע פון לעגיסלאטור דורכצופירן נייע געזעצן וועלכע וועלן  
געווער צוטריט אינערהאלב די לעגאלע באגרעניצונגען פון הויכער געריכט -שטרענג רעגולירן שיס

    אנטשיידונג
  

      דא  ווס. ברוען׳ פסק, דרוקט  NYSRPAדעם ׳אויף   FAQ פאר
  

     
- באזיצער אז דער יו-עבן א דערמאנונג פאר רעוואלווערגאווערנער קעטי האוקול האט היינט ארויסגעג

עס הויכער געריכט׳ס פסק דאנערשטאג אראפצושניידן ניו יארק׳ס באהאלטענע רעוואלווער טראגן  
געזעץ מיינט נישט אז ניו יארק סטעיט׳ס לייסענסשאפט פראצעדורן און פארארדענונגען דארפן נישט  

אמאטיש איצטיגע פריוואטע באזיצער די מעגליכקייט צו טראגן  נאכגעפאלגט ווערן. עס גיבט נישט אויט
-רעוואלווערס אויסער דער היים. גָאן פארמאגער זענען געפאדערט לויט׳ן געזעץ נאכצופאלגן די ביז 

    איצטיגע באצוימונגען.
    

בשעת די אדמיניסטראציע קוקט נאענט איבער דעם פסק, פלאנירט גאווערנער האוקול פאר א  
- ע סעסיע פון דעם לעגיסלאטור דורכצופירן נייע געזעצן וועלכע זענען איינשטימיג מיט דער יוספעציעל

געווער איז פארזיכטיג -עס הויכער געריכט באשלוס, און גלייכצייטיג פארזיכערן אז צוטריט צו שיס
ויף די ברענגט צונ —די גאווערנער ארבעט אויך נאענט מיט ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן   רעגולירט.

אויף זיך דורכצורעדן   —מעיארס פון ניו יארק׳ס זעקס גרעסטע שטעט אום דאנערשטאג נאכמיטאג 
    איבער די אימפאקט פון דעם פסק און די ּפָאליסי אפציעס וועלכע ווערן גענומען אין באטראכט.

     

ו יארק סטעיט׳ס  שרייעדיגע אנטשיידונג אראפצוהאקן ני-״טראצדעם וואס דער הויכער געריכט׳ס הימל
גרייכנדע באדייטן, אקטיווירט עס  - ׳באהאלטענע טראגעריי׳ געזעץ האט פאטענציעל ריזיגע און ווייט

נישט קיין שום באלדיגע ענדערונגען צו סטעיט רעוואלווער לייסענס און פערמיט געזעצן, און עס ערלויבט 
האט דרויסן פון זייערע היימען,״ אויך נישט פאר פריוואטע באזיצער צו טראגן זייערע וואפנס אינ

״בשעת די קעיס ווערט צוריקגעברענגט אין נידעריגן געריכט, מוטיגן פון  גאווערנער האוקול געזאגט.
איצטיגע באצוימונגען, און  -פארמאגער ווייטער נאכצופאלגן זייערע ביז -פאראנטווארטליכע רעוואלווער

אלעמאל לייגן זיכערהייט ערשט. טראצדעם וואס מיר זענען אנטוישט מיט דער הויכער געריכט׳ס 
ע, ביטול פאר די זיכערהייט פון אונזערע קאמיוניטיס, זענען מיר גרייט צו קעמפן. איך  אומ׳אחריות׳דיג

פלאניר א ספעציעלע סעסיע פון דער לעגיסלאטור וואו מיר וועלן אויסזוכן א ברייטע ריי לעגיסלאטיווע  
ע און אפציעס דורך וועלכע מיר וועלן אויסהארכן דעם פסק און גלייכצייטיג אויך שאפן א גרונטליכ
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שטרענגע פערמיט פראצעס וואס שטעלט צום ערשט די זיכערהייט פון אונזערע קאמיוניטיס. איך קוק  
ארויס צו ארבעטן מיט דער לעגיסלאטור, ארטיגע און קאונטי רעגירונג פירער, און לעגאלע מומחים און  

    וועלן זיך ביי גארנישט אפשטעלן כדי צו באשיצן ניו יארקער.״

     
״נעכטן האט דער הויכער געריכט אונז צוריקגעשיקט אויף צוריקצווועגס אין אונזערע באמיאונגען צו  

פארברעכנס דורך אראפקלאפן א ניו יארקער  -באשיצן פאמיליעס און אפהאלטן רעוואלווער געוואלד
ערפון געזעץ וואס באגרעניצט ווער עס קען טראגן באהאלטענע געווער. טראצדעם וואס די תוצאות ד

זענען נישט תיכף, איז ניו יארק אבער אנטשלאסן צו נעמען שריטן און איינפירן א נייע ריי געזעצן וועלכע  
״אויב דער   האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. וועלן ארבעטן טראץ דעם פסק,״ 

צוהיטן אונזערע קינדער,  הויכער געריכט און די פעדעראלע רעגירונג וועלן נישט טון למעשה אויף אפ
    וועט עס ניו יארק טון.״

     
    ווס. ברוען׳ איבערזיכט  NYSRPA׳

     
טערמיניגע השפעה פון דעם אנטשיידונג, גיבט גאווערנער  -כדי קלארער צו מאכן די באלדיגע און לאנג 

איצטיגע סטאטוס, וויאזוי עס  קעיס, איר ווס. ברוען׳  NYSRPA׳ האוקול א ברייטע איבערזיכט פון דעם 
טערמיניגע  -פארמאגער, די מעגליכע לאנג -באווירקט אדער באווירקט נישט היינטיגע רעוואלווער 

     אימפליקאציעס, און די שריטן וועלכע דער סטעיט זוכט אויס אויף צו האלטן קאמיוניטיס אפגעהיטן.
     

יעריגע פרעצעדענט וואס האט  -100יגט א באשלוס, האט דער הויכער געריכט געענד 6-3אין זייער 
געפאדערט פון יחידים צו צייגן ״פאסיגע סיבה״ אויף זיך צו שאפן א לייסענס צו טראגן באהאלטענע  

עס האט פאררעכנט ניו יארק סטעיט׳ס עקזיסטירנדע געזעץ אומקאנסטיטוציאנעל וויבאלד   געווער.-שיס
דער   ייסענסינג באאמטע אין אנטשיידן ״פאסיגע סיבה.״עס גיבט צופיל מאכט צו דער סטעיט און אירע ל

וועלכס מוז ארויסגעבן א פסק וואס   —׳טער סירקּוט קָאורט  2קעיס קערט זיך איצט צוריק צו ניו יארק׳ס 
    איז איינשטימיג מיט דער מיינונג פון הויכן געריכט.

     
  פסק דער האט  ימפליקאציעס,א טערמיניגע-לאנג   האט באשלוס געריכט הויכער דער  וואס טראצדעם

  אז  מיינט דאס פראצעדורן. פערמיט אדער לייסענס געווער-שיס אויף ווירקונג באלדיגע קיין נישט
  די שאפן קודם  דאס  אן  געווער-שיס  באהאלטענע   א  טראגן לעגאלערהייט תיכף  נישט קענען מענטשן

  זיך פראצעס  אפליקאציע  דער  איז  ,היינט שטייט מען ווי אזוי לייסענס.  אדער פערמיט געפאדערטע-איצט
  סטאטוס  פערמיט זייער ענדערן צו זוכן וועלכע די  אומגעענדערט. פערמיט  אדער  לייסענס א  שאפן צו

 זייער מיט אפליקאציע אן איינגעבן מוזן פערמיט ארומטראגן׳ ׳אומבאגרעניצטע אן פארשאפן צו זיך אויף
-ביז  די  נאכפאלגן ווייטער מוזן פארמאגער-ררעוואלווע באאמטע. לייסענסינג   ארטיגע באשטימטע

      באצוימונגען. איצטיגע
     

דער סטעיט עקספלארירט א ברייטע ריי אפציעס, אריינגערעכנט דאס שאפן ׳באהאלטענע טראגעריי׳  
איינצוימונגען אויף עמפינדליכע לאקאציעס, ענדערונגען צו דעם ׳באהאלטענע טראגעריי׳ פערמיט 

ספעציפישע טרענירונג פאר פערמיט אפליקאנטן און שאפן א סיסטעם וואו פריוואטע  פראצעס, איינפירן
ביזנעסער וועלן מוזן זיך ווענדן פאר א פטור אויף צו ערלויבן דאס ארומטראגן באהאלטענע געווער. דער  

הויכער געריכט אנערקענט אז דער פסק טוט נישט פארבאטן פאר סטעיטס איינצושטעלן לייסענס  
ווילאנג די פאדערונגען   —באשיצונג  -רעוואלווער אויף זעלבסט-נגען אויף ארומצוטראגן א האנטפאדערו

זענען צוגעפאסט צו די באגרעניצונגען פון דעם פסק. די אדמיניסטראציע וועט ארבעטן מיט דער  
לייסענס  לעגיסלאטור און ארטיגע און קאונטי רעגירונגען אויף אויסצוארבעטן שטרענגע און אויספירליכע 

    באדינגונגען וועלכע וועלן זיי צוגעפאסט צו דעם מסגרת.
     

    . דאפסק און איר ווירקונג, דרוקט ווס. ברוען׳  NYSRPA׳אויף דעם  FAQפאר 
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שריפט גיבט זיך אן -״דער הויכער געריכט מיינונגס ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט,

כלומר׳שט אלס באזירט אויף אונזער לאנד׳ס היסטארישע פארגאנגענהייט, אבער עס מאכט זיך 
פט. גארנישט  אומוויסנד איבער די ווירקליכקייט פון דער הווה און שטעלט אין געפאר אונזער צוקונ

וועט ווייטער זיכער מאכן אז אויב איר טראגט אומלעגאל א   NYPDענדערט זיך נישט היינט, און דער 
רעוואלווער אין ניו יארק סיטי, וועט איר ווערן ארעסטירט. טראץ וואס מיר האבן קיין שום ספק נישט אז  

פארברעכנס, האבן מיר - אלווער געוואלד דער פסק וועט מאכן יעדן איינציגן ווייניגער אפגעהיטן קעגן רעוו
זיך אבער געגרייט דערפאר און מיר וועלן ווייטער טון אלצדינג וואס מעגליך צו ארבעטן מיט אונזערע  
פעדעראלע, סטעיט, און ארטיגע צוזאמארבעטער, ווי אויך מיט מעיארס, מוניציפאליטעט פירער און  

ן אונזער שטאט. מיר וועלן נישט לאזן גארנישט שטיין גאווערנערס פון אנדערע סטעיטס, כדי צו באשיצ
אין וועג אין אונזער זוכעניש צו לינדערן די שאדן וואס מיר קוקן זיך צו ווייל עס איז נישט דא נאך א פלאץ  
אין דעם לאנד וואס דער פסק אפעקטירט מער ווי ניו יארק סיטי. כאטש דער הויכער געריכט פסק האט  

פארברעכנס,  -נאך א שטרוימענדע טייך וואגס פירט צום ים פון רעוואלווער געוואלד מעגליך אויפגעעפנט 
   וועלן מיר אבער ארבעטן אינאיינעם אויף אוועקצושטעלן א דאמבע קעגן יענעם טייך.״

    
״איך בין גאר באזארגט פאר זי זיכערהייט פון ניו יארקער   אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט,

פון דעם הויכן געריכט׳ס פסק אראפצוקלאפן אונזער סטעיט געזעץ וואס האט  אלס רעזולטאט
פארברעכנס  -רעוואלווער. רעוואלווער געוואלד-באגרעניצט ווער עס קען טראגן א באהאלטענע האנט 

זענען אומגעהויער אויפגעשטיגן איבער׳ן לאנד אין די פארלאפענע צוויי יאר, און דער באשלוס מאכט עס  
ער פאר אונזער פאליציי דעפארטמענט צו דערקענען א צווישנשייד צווישן געזעצליכע און  נאך שווער

אומגעזעצליכע רעוואלווערס. מיט איינע פון די נידעריגסטע טויטפאל ראטעס דורך רעוואלווערס אין דעם  
ן מער  לאנד איז גאנץ קלאר אז דאס זיך באוואפענען מיט נאך באהאלטענע געווער וועט אונז נישט מאכ

אפגעהיטן. איך לויב גאווערנער האוקול פאר׳ן צוזאמברענגען די מעיארס פון ניו יארק׳ס גרעסטע שטעט  
אויף זיך דורכצורעדן איבער די אימפאקט פון דעם פסק און פאטענציעלע ּפָאליסי לייזונגען, און איך קוק  

גיסלאטור, און מוניציפאליטעטן  ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט דער גאווערנער, ניו יארק סטעיט לע
   לענגאויס ניו יארק סטעיט צו זיכער מאכן אז מיר האלטן איינוואוינער אפגעהיטן.״

     
דער הויכער געריכט מאיאריטעט האט געפעלט צו  ״ באפעלאו מעיאר בייראן בראון האט געזאגט,

ן דער שטאט באפעלאו האבן נעמען אין באטראכט די לעבנס און זיכערהייט פון מיליאנען מענטשן. אי
האנטיג די פחדים׳דיגע ווירקונג פון מאסן שיסערייען, ערמעגליכט דורך גרינגע צוטריט  -מיר געזען ערשט

צו רעוואלווערס. די שטאט באפעלאו וועט ארבעטן נאענט מיט גאווערנער האוקול צו טון אלץ וואס איז  
יט פון אונזערע איינוואוינער און האלטן גָאנס ארויס  אין אונזער יכולת צו באשיצן די לעבנס און זיכערהי

    פון די הענט פון די וועלכע טארן זיי נישט האבן.״
     

״די שטאט ראטשעסטער וועט ארבעטן נאענט   ראטשעסטער מעיאר מאליק עווענס האט געזאגט,
אינאיינעם מיט אונזערע צוזאמארבעטער ביי ניו יארק סטעיט זיכער צו מאכן אז דער לעצטיגער הויכער 

    געריכט פסק שטעלט נישט אין געפאר די זיכערהייט פון אונזערע איינוואוינער.״
     

געריכט׳ס באשלוס איז א נידערלאגע צו  ״דער הויכער  סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט,
- רעוואלווער זיכערהייט און האט נישט געקענט קומען אין קיין ערגערע צייט. מיר האבן שוין צופיל שיס
- געווער אויף אונזערע גאסן. צולייגן נאך מער וועט נאר מאכן שטייגן די ריזיקע פון רעוואלווער געוואלד

אויס ניו יארק סטעיט, דארפן מענטשן אנערקענען אז דער פסק  פארברעכנס. אין סירעקיוס און לענג
פארמאגער מוזן נאכפאלגן אלע איצטיגע באגרענעצונגען און  -ענדערט נישט דעם פאקט אז רעוואלווער

פערמיט פראצעדורן. איך שעץ גאווערנער האוקול׳ס באלדיגע פארבינדונג מיט מיך און אנדערע מעיארס 
דורכרעדן איבער אונזער סטעיט׳ס אפרוף צו דעם פסק און איך לויב איר אום דאנערשטאג אויף זיך 



אויפ׳ן זיכער מאכן אז ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו נעמען א פירערשאפט ארט אין דרוקן פאר  
   רעוואלווער זיכערהייט.״

     
רנער האוקול  ״איך לויב די שנעלקייט מיט וועלכע גאווע יאנקערס מעיאר מייקל ספעינא האט געזאגט,

האט צוזאמגעברענגט די גרויסע שטעט אויף צו באהאנדלען דער נושא. דורך לויזער מאכן די געזעצן  
ריכטיגער ריכטונג. מיר קענען נישט  -כלפי שיסגעווער, גייט איצט דער הויכער געריכט אין א נישט

ויס ארויסצוווארפן די ׳ס, אבער דער הויכער געריכט וועלט אAR-15צווינגען קאנגרעס צו רעגולירן 
איינצוימונגען וואס מיר האבן יא. יאנקערס פריידט זיך צו קענען ארבעטן מיט דער גאווערנער און די  

יאנקערס האט אלעמאל געהאט א נידעריגע   אנדערע גרויסע שטעט אויף צו באהאנדלען דעם פסק. 
- טעלן רעוואלווער געוואלדפארברעכנס ראטע, און עס איז לעצטנס א רעקארד נידעריגע צאל. אפש

פארברעכנס איז אונזער נומער איינס הויפט ציל, און סיי וואס עס זאל זיין וואס מאכט לויזער די  
   באצוימונגען אויף רעוואלווערס וועט מאכן די פאליציי דעפארטמענט׳ס ארבעט נאך שווערער.״
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