אויף תיכף ארויסצוגעבן7/1/2022 :

גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער היסטארישע לעגיסלאציע צו פארשטערקערן רעוואלווער
געזעצן און שטיצן באצוימונגען אויף ׳באהאלטענע ארומטראגן׳ געווער אין אפרוף צו גאר
אומפאראנטווארטליכע הויכער געריכט אנטשיידונג
לעגיסלאציע ( )S.51001/A.41001באגרעניצט דאס טראגן באהאלטענע וואפן אין ליסטע פון
סענסיטיווע פלעצער
פירט איין א עצם׳דיגע כלל ,קיין שום באהאלטענע רעוואלווער טראגן אויף פריוואטע ּפראָ ּפערטי און
ביזנעסער אויסער אויב באשטימט ערלויבט דורך ּפראָ ּפערטי אייגנטימער
שטעלט אוועק נייע בארעכטיגקייט פאדערונגען און פארברייטערט אומקוואליפיצירונג באדינגונגען
פאר די וועלכע זוכן באהאלטענע טראגן פערמיטס
פארשטערקערט אפגעהיטענע סטאָ רעדזש פאדערונגען ,ציעט אויס פאדערונגען צו אויטאס
פארלאנגט הינטערגרונד אונטערזוכן פאר אלע אמוניציע איינקויפונגען
ענדערט קערפער פאנצער איינקויף פארבאט אריינצורעכענען הארטע קערפער פאנצער געניצט
דורך פארדעכטיגטער אין באפעלאו שיסעריי
בילדער פון גאווערנער האוקול׳ס אונטערשרייבן דעם ביל קען מען געפונען דא
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן היסטארישע לעגיסלאציעצו פארשטערקערן ניו
יארק׳ס רעוואלווער געזעצן און אונטערשטיצן באצוימונגען אויף ׳באהאלטענע ארומטראגן׳ געווער .דאס
פעקל נייע געזעצן — געשריבן אין נאענטע צוזאמארבעט מיט דער לעגיסלאטור — איז געאייגנט צו זיין
איינשטימיג מיט דעם הויכן געריכט׳ס לעצטערע אנטשיידונג אין ׳ NYSRPAווס .ברוען׳  .אלס
רעזולטאט פון די אנטשיידונג ,האט דער סטעיט גענומען שריטן צו אדרעסירן די תוצאות פון דעם הויכן
געריכט פסק און די רעזולטירנדע אויפשטייג אין לייסענסער און אין די צאל מענטשן וועלכע וועלן
ווארשיינליך קויפן און טראגן וואפן אין ניו יארק סטעיט.
״א וואך צוריק ,האט דער הויכער געריכט ארויסגעגעבן א גאר אומפאראנטווארטליכן פסק אפצושאפן א
הונדערט-יעריגע באגרעניצונג אויף ווער עס איז ערלויבט צו טראגן באהאלטענע געווער אין אונזער
סטעיט — זינלאז אונז צו שיקן אויף צוריקצווועגס און שטעלנדיג אין געפאר די זיכערהייט פןו אונזערע
איינוואוינער,״ האט גאווערנער האוקול געזאגט .״היינט נעמען מיר געשווינדע און דרייסטע שריטן צו
באשיצן ניו יארקער .נאך גרונטליך אדורכטאן דעם ׳ NYSRPAווס .ברוען׳ פסק און ברייטע דיסקוסיעע
מיט קאנסטיטוציאנעלע און ּפאָ ליסי מומחים ,אדוואקאטן ,און לעגיסלאטיווע צוזאמארבעטער ,שטאלציר

איך מיך אונטערצושרייבן דער היסטארישער לעגיסלאטיווער פעקל וועלכס וועט פארשטערקערן
אונזערע רעוואלווער געזעצן און אונטערשטיצן באצוימונגען אויף ׳באהאלטענע ארומטראגן׳ געווער .איך
וויל דאנקען מאיאריטעט פירער סטוערט-קוזינס ,סּפיקער היעסטי און אלע אונזערע צוזאמארבעטער אין
דער לעגיסלאטור פאר זייער וויליג זיין אויפצונעמען דער קריטיש-וויכטיגער נושא דרינגענד און מיט
פרעציזקייט .איך וועל ווייטער טון אלצדינג אין מיין מאכט צו באקעמפן דער רעוואלווער געוואלד-
פארברעכנס עפידעמיע.״
״האלטן די איינוואוינער פון ניו יארק סטעיט אפגעהיטן איז אונזער גרעסטער פריאריטעט און איך
שטאלציר מיך צו שטיין מיט דער גאווערנער און לעגיסלאטור אין דורכפירן די מאסנאמען היינט
אוועקגעשטעלט,״ האט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא געזאגט .״מיט די אקציע האט ניו
יארק געשיקט אן אנזאג צום רעשט פון דעם לאנד אז מיר וועלן נישט שטיין ליידיג און לאזן דעם הויכן
געריכט צוריקדרייען יארן פארשטענדליכע רעוואלווער רעגולאציעס.״
פארשונג האט געוויזן אז געוואלד-פארברעכנס אין וועלכע עס זענען פארמישט שיס-געווער ווערט
געהעכערט מיט  29פראצענט ווען מענטשן ווערן געגעבן די רעכט צו טראגן האנט-רעוואלווער,
פאראורזאכט אין טייל דורך א  35פראצענטיגע אויפשטייג אין רעוואלווער גניבות און א  13פראצענטיגע
פארקלענערונג אין דער צאל פעלער געלייזט דורך פאליציי .די היינטיגע לעגיסלאטיווע פעקל פירט אויף
ווייטער דעם סטעיט׳ס הכרעה׳דיגן אינטערעס אין אפהאלטן טויטפעלער און שעדיגונג דורך שיס-געווער
דורך:
• פארברייטערן אויף בארעכטיגקייט פאדערונגען אין די ׳באהאלטענע טראגעריי׳ פערמיט
פראצעס ,אריינגערעכנט דורכגעפירטע שיס-געווער טרענירונג קורסן פאר אפליקאנטן.
• דאס ערמעגליכן פאר׳ן סטעיט צו רעגולירן און סטאנדארטיזירן טרענירונג פאר לייסענס
אפליקאנטן.
• איינצוימען דאס טראגן באהאלטענע געווער אין סענסיטיווע לאקאציעס און
אוועקגעשטעלט אז פריוואטע ּפראָ ּפערטי אייגנטימער מוזן אויסדרוקליך געבן
ערלויבעניש פאר א מענטש צו טראגן שיס-געווער ,ביקסן אדער רעוואלווערס אויף זייער
ּפראָ ּפערטי .מענטשן וועלכע טראגן באהאלטענע וואפנס אין סענסיטיווע ערטער אדער
אין קעגנזאץ פון די מאכט פון אן אייגנטימער פון פריוואטע ּפראָ ּפערטי וועט אויסשטיין
קרימינאלע שטראפן.
• אוועקשטעלן סטעיט אויפזיכט איבער הינטערגרונד אונטערזוכונגען פאר שיס-געווער און
רעגלמעסיגע אונטערזוכונגען אויף לייסענס האלטער פאר קרימינאלע באשולדיגונגען.
• שאפן א גאנץ-סטעיט׳יגע לייסענס און אמוניציע דאַ טעבעיס.
• פארשטערקערן און קלאר מאכן דעם געזעץ פארבינדן מיט דאס פארקויפן קערפער
פאנצער אריינצורעכענען הארטע קערפער פאנצער ,ווי למשל די סארט געטראגן דורכ׳ן
פארדעכטיגטן אין דער באפעלאו שיסעריי און די זיכערע סטאָ רעדזש פון שיס-געווער.
דער געזעץ וועט אריינקומען אין קראפט אין סעפטעמבער  .2022 ,1אין צוגאב ,וועט אן אפיעלס באָ ורד
געשאפן ווערן פאר די אפליקאנטן וועמענס לייסענס אדער באנייאונג איז צוריקגעוויזן אדער אפגעשאפן
געווארן ,וועלכס וועט אריינגיין אין קראפט אום אפריל .2023 ,1
בילדער פון גאווערנער האוקול׳ס אונטערשרייבן די היינטיגע לעגיסלאטיווע פעקל קען מען געפונען דא.
סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט-קאזינס האט געזאגט ,״אין אפרוף צו דעם פסק פון
דעם הויכן געריכט וועלכס גיבט אן אז רעוואלווער זענען וויכטיגער ווי לעבנס אין דעם לאנד ,פרייען מיר
זיך דורכצופירן לעגיסלאציע צו פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט האט זיכערע און פאראנטווארטליכע
רעוואלווער געזעצן .סטעיטס זענען די לעצטע פארטיידיגונגס ליניע ,וועלכס איז די סיבה פארוואס מיר

טרעטן אויף צו באשיצן ניו יארק פון ווערן אנגעפלייצט מיט באהאלטענע געווער און האלטן שיס-געווער
אוועק פון בייזוויליגע הענט .די מאסנאמען ,אין צוגאב צו די פריערדיגע אנטי-רעוואלווער געוואלד-
פארברעכנס לעגיסלאציע וואס מיר האבן דורכגעפירט ,זענען העכסט-נייטיג אין א צייט ווען עס געפונען
זיך אין אמעריקע מער רעוואלווערס ווי מענטשן .ניו יארק וועט ווייטער שטעלן צום ערשט מענטשן׳ס
זיכערהייט און לעבנס ,און איך דאנק מיין קאנפערענץ ,סּפיקער היעסטי ,און גאווערנער האוקול פאר
זייער צוזאמארבעט.״
סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט ,״אויפ׳ן שפור פון דעם הויכן געריכט׳ס שריט אפצושאפן אונזער
איבער -100יעריגע שכל׳דיגע ׳באהאלטענע טראגעריי׳ געזעץ ,האט די אסעמבלי מאיאריטעט
געארבעט אומערמידליך אינאיינעם מיט אונזערע סענאט קאלעגעס און דער גאווערנער צו פארזיכערן
אז אונזער סטעיט האט די שטערקסטע רעוואלווער געזעצן מעגליך .מיר וועלן נישט לאזן דעם פסק
מאכן אונזערע גאסן ווייניגער אפגעהיטן .דא אין ניו יארק איז דער זיך צו שפירן אפגעהיטן נישט צווייט צו
אומגעשטערטע צוטריט צו שיס-געווער .און ווען דער רעכט-געשטימטער ,קאנסערוואטיווער געריכט
האלט ווייטער אן איר אנגייענדע אנפאל אויף אונזער דעמאקראטיע ,וועלן מיר בלייבן מער אנטשלאסן ווי
אלעמאל צו באשיצן די רעכטן פון יעדער ניו יארקער.״
פאריגע וואך ,האט דער הויכער געריכט׳ס  6-3באשלוס געלייגט א סוף צו א -100יעריגע לעגאלע
פרעצעדענט וואס האט פארלאנגט פון יחידים צו צייגן א ׳פאסיגע סיבה׳ אויף זיך איינצושאפן א לייסענס
צו טראגן באהאלטענע שיס-געווער .דער עקזיסטירנדער געזעץ האט געגעבן איינזעעניש פאר׳ן סטעיט
און אירע באאמטע צו אנטשיידן פון וואס עס באשטייט ׳פאסיגע סיבה׳ ,וועלכע דער געריכט האט
ערווענט אלס אומקאנסטיטוציאנעל .גאווערנער האוקול האט געארבעט נאענט מיט דער לעגיסלאטור
אויף צו שאפן די פאלגענדע לעגיסלאציע ( ,)S.51001/A.41001וועלכס טוט פארזיכטיג און שטרענג
רעגולירן ׳באהאלטענע ארומטראגן׳ געווער און גלייכצייטיג בלייבט אינערהאלב די באצוימונגען פון דעם
׳ NYSRPAווס .ברוען׳ פסק.
סענסיטיווע ערטער און פריוואטע ּפראָ ּפערטי
געוויסע לאקאציעס זענען אלעמאל אומזיכער פאר רעוואלווערס ,און די לעגיסלאציע מאכט באהאלטענע
טראגן אין סענסיטיווע ערטער א שטראפבארע פארברעכן .סענסיטיווע לאקאציעס רעכענען אריין:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עירפארטס
שענק און רעסטוראנטן וועלכע סערווירן אלקאהאל
געריכט הייזער
טאג-אויפפאסונג אנטשטאלטן ,שפיל פלעצער און אנדערע ערטער וואו קינדער קומען
זיך צונויף
בילדונגס אנטשטאלטן
עמערדזשענסי שוץ-ערטער ,אריינגערעכנט שטוב-געוואלדטאט שוץ-ערטער און
היימלאזע שוץ-ערטער
אונטערהאלטונג ערטער
פעדעראלע ,סטעיט און ארטיגע רעגירונג געביידעס
געזונטהייט און מעדיצינישע איינריכטונגען
געבעט הייזער
ביבליאטעקן
שטים ערטער
פובליק דעמאנסטראציעס און צוזאמקונפטן
פובליק טראנספארטאציע אריינגערעכנט סאָ בוועיס און באסעס

•

׳טיימס סקווער׳

דער געזעץ מאכט ׳נישט טראגן׳ דעם כלל פאר פריוואטע ּפראָ ּפערטי ,אויסער אויב באשטימט ערלויבט
דורך ּפראָ ּפערטי אייגנטימער .דאס גיבט מאכט פאר ביזנעס און ּפראָ ּפערטי אייגנטימער צו אנטשיידן צי
זיי ווילן רעוואלווערס אין זייערע אנטשטאלטן ,וועלכע רעכענען אריין שענק ,רעסטוראנטן ,געשעפטן און
גראָ סערי סטאָ רסּ .פראָ ּפערטי אייגנטימער וועלכע באשליסן צו ערלויבן באהאלטענע טראגן וועלן דאס
מוזן פארעפנטליכן אויף שילדן צו לאזן וויסן אז באהאלטענע טראגן איז ערלויבט אויף דעם ארט .דאס
ערמעגליכט פאר מענטשן צו באוואוסטזיניג אנטשיידן צי זיי ווילן אדער ווילן נישט זיין אין אן ארט וואו
מענטשן קענען מעגליך טראגן געווער.
פארברייטערט בארעכטיגקייט פאדערונגען און אומקוואליפיצירונג באדינגונגען
די לעגיסלאציע פארברייטערט בארעכטיגקייט פאדערונגען פאר באהאלטענע טראגן פערמיט
אפליקאנטן .פארברייטערטע אפליקאציע פאדערונגען רעכענען אריין כאראקטער נאכקוקן ,שיס-געווער
זיכערהייט קורסן ,לעבעדיגע שיסן אויס׳טעסט׳ען ,און הינטערגרונד אונטערזוכן .אין צוגאב ,וועלן
אפליקאנטן וועלכע האבן דאקומענטירטע פעלער פון געוואלד-פארברעכערישע אויפפירעכטס זיין
אומקוואליפיצירט פון זיך פארשאפן א באהאלטענע טראגן פערמיט .אומקוואליפיצירונג באדינגונגען
רעכענען אויך אריין געזע פארלעצונג באשולדיגונגען פאר געווער-באזיצן און פאר אנשרעקן ,לעצטערע
באהאנדלונג פאר דראָ ג-פארבינדענע סיבות ,און פאר אלקאהאל-פארבינדענע געזעץ פארלעצונג
באשולדיגונגען.
זיכערע סטאָ רעדזש
די היינטיגע לעגיסלאציע פירט אויך איין נייע זיכערע סטאָ רעדזש פארלאנגען פאר ביקסן ,שרויטביקסן
און שיס-געווער .רעוואלווער-באזיצער וועלן זיין פארבאטן פון לאזן א רעוואלווער אין זייער קאַ ר אויסער
אויב עס איז אוועקגעלייגט אין א שלאס-שאכטל .אין צוגאב האט דער סטעיט געזעץ פריער פארלאנגט
אז רעוואלווער זאלן אוועקגעלייגט ווערן זיכערערהייט אין א היים וואו עמיצער אונטער  16וואוינט דארט,
אבער נייע לעגיסלאציע וועט פאדערן זיכערע רעוואלווער-באזיצערשאפט אין א שטוב אויב עס וואוינט
דארט עמיצער אונטער .18
אמוניציע הינטערגרונד אונטערזוכונגען
די לעגיסלאציע ערמעגליכט פאר׳ן סטעיט אויסצופירן און האבן אויפזיכט איבער הינטערגרונד
אונטערזוכונגען פאר שיס-געווער און רעגלמעסיג נאכקוקן לייסענס האלטער פאר קרימינאלע
באשולדיגונגען .סטעיט הינטערגרונד נאכקוקן וועט גיין ווייטער פון די וועלכע ווערן אויסגעפירט דורך
דער נאציאנאלער באלדיגע קרימינאלע הינטערגרונד נאכקוק סיסטעם אויסגעהאלטן דורכ׳ן  ,FBIוועלכס
פעלט צוטריט צו העכסט-נייטיגע סטעיט-באזיצטע און ארטיג-באזיצטע רעקארדס און דאַ טעבעיסעס
וועלכע גיבן א מער אקוראטע אפשאצונג פון אן אפליקאנט׳ס הינטערגרונד .אויספארשונגען האבן
געטראפן אז סטעיטס וועלכע פירן אויס זייערע אייגענע הינטערגרונד אונטערזוכונגען ,ענדערש ווי זיך
פארלאזן אויף די פעדעראלע דאַ טעבעיס אליין ,זעען  27פראצענט ווייניגער שיס-געווער זעלבסט-מארד
ראטעס און  22פראצענט ווייניגער שיס-געווער מערדעריי ראטעס .די לעגיסלאציע פארלאנגט אויך
הינטערגרונד אונטערזוכונגען פאר אמוניציע פארקויפונגען און שאפט א סטעיט-ברייטע לייסענס און
אמוניציע דאַ טעבעיס.
קערפער פאנצער אמענדמענט

אונטער דעם איצטיגן געזעץ ,האט א ׳קערפער וועסטל׳ א באגרעניצטע באדייט אלס א קויל-
קעגנשטעליגע ווייכע קערפער פאנצער .די לעגיסלאציע וועט שאפן א נייע באדייט פון קערפער וועסטל
אויף אריינצונעמען א ברייטערע ריי באשיצנדע געצייג וואס האט ווידערשטאנד-פעאיגקייט קעגן קוילן,
פארברייטערן איצטיגע איינקויף און פארקויף פארבאטן אויף אריינצורעכענען הארטע קערפער פאנצער.
דורכאויס דער באפעלאו טראגעדיע ,האט דער שיסער געטראגן א שטאל-באדעקטע וועסטל וועלכס
וואלט פארבאטן געווען אונטער דעם נייעם באדייט פון קערפער פאנצער.
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