PROGRAM ZASTĘPCZY

Program Interwencyjny
dla Prowadzących w Stanie
Ograniczonej Zdolności
Przedprocesowy Program Interwencyjny dla Prowadzących
w Stanie Ograniczonej Zdolności (IDIP) jest dostępny
dla niektórych osób oskarżonych o prowadzenie pojazdu
silnikowego, lub operowanie jednostką pływającą, pod wpływem
alkoholu lub narkotyków. IDIP daje kwalifikującym się
oskarżonym szansę na odbycie programu edukacji alkoholowej
lub leczenia dot. używek, zamiast odbycia procesu. Oskarżeni,
którzy chcą wziąć udział w IDIP, muszą spełnić wymogi
kwalifikacyjne wymienione w Aktach Publicznych, Spec. Sess., z
czerwca 2021 r., Nr 21-1 § 167 i złożyć podanie w sądzie.
Z chwilą ubiegania się oskarżonego(-j) o IDIP, akta sądowe
zostają utajnione. Jeżeli są jakiekolwiek ofiary, które doznały
ciężkich obrażeń cielesnych wskutek naruszenia prawa
drogowego, lub jednostek pływających, przez oskarżonego(-ą),
wówczas sąd nakaże oskarżonemu(-j) wysłanie ofiarom
formularza sądowego powiadamiającego o tym, iż ubiega się
on(a) o IDIP. Zanim sąd zadecyduje o tym, czy oskarżony(-a)
może wziąć udział w IDIP, ofiary będą miały okazję wyrazić
swoją opinię przed sądem na temat tego, czy oskarżonemu(-j)
należy przyznać ów program.
Sąd również skieruje oskarżonego(-ą) do Oddziału Sądowych
Usług Wspomagających (CSSD), w celu potwierdzenia, czy
kwalifikuje się na IDIP, oraz do Wydziału Usług Zdrowia
Psychicznego i Uzależnień (DMHAS), w celu dokonania
ewaluacji. Podczas ewaluacji, DMHAS ustali w którym
komponencie programu oskarżony(-a) powinien(-na) wziąć
udział; w 12-sesyjnym komponencie edukacji narkotykowej, lub
komponencie leczenia dot. używek składającym się z co najmniej
15 sesji.
Jeżeli sąd przychyli się do podania oskarżonego(-j) o IDIP, on(a)
będzie musiał(a) zgodzić się na to, co następuje:
• Na zrzeczenie się ustawy o przedawnieniu (danie prokuraturze

więcej czasu na ściganie oskarżonego(-j) na drodze sądowej,
jeżeli nie ukończy on(a) programu pomyślnie);
• Zrzeczenie się prawa do bezzwłocznego procesu;
• W
 zięcie udziału w którymkolwiek komponencie programu
zaleconym przez DMHAS;
• R
 ozpoczęcie programu w ciągu 90 dni, chyba że CSSD zezwoli
na późniejszy termin; oraz
• P
 oddanie się dodatkowemu leczeniu dot. używek, po odbyciu
przyznanego komponentu programu, jeżeli CSSD uzna to za
stosowne.
Sąd może również nakazać oskarżonemu(-j) odbycie sesji z
ofiarami wypadków. Jeżeli oskarżony(-a) pomyślnie ukończy
przyznany komponent programu, odbędzie sesję z ofiarami
wypadków (w razie takiego wymogu), i jakiekolwiek dodatkowe
leczenie wymagane przez CSSD, wówczas sąd oddali postawione
oskarżonemu(-j) zarzuty.
Każdy(-a) oskarżony(-a) ubiegający się o IDIP musi wnieść
opłatę za złożenie podania w wys. 100 USD, bezzwrotną opłatę
za ewaluację w wys. 150 USD, oraz bezzwrotną opłatę za
program w wys.:
• 400 USD, jeżeli sąd nakaże oskarżonemu(-j) udział w
komponencie edukacji alkoholowej; lub
• 100 USD plus koszty leczenia, jeżeli sąd nakaże
oskarżonemu(-j) udział w komponencie leczenia dot. używek.
Aczkolwiek, sąd może zwolnić oskarżonego(-ą) z niektórych
lub wszystkich niniejszych opłat i kosztów, jeżeli uzna, iż
oskarżony(-a) jest ubogi(-a) i nie jest w stanie zapłacić, lub
jest reprezentowany(-a), albo kwalifikuje się na to, aby być
reprezentowanym(-ą) przez Obrońcę z Urzędu.
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