PROGRAM ZASTĘPCZY

Program Interwencji Narkotykowej oraz Prac Społecznych
Przedprocesowy Pogram Interwencji Narkotykowej
oraz Prac Społecznych (DICSP) jest dostępny dla
niektórych osób oskarżonych o złamanie niektórych
praw dot. posiadania narkotyków oraz akcesoriów
narkotykowych. DICSP daje kwalifikującym się
do uczestnictwa oskarżonym szansę na odbycie
programu edukacyjnego lub leczenia dot. używek, oraz
wykonanie prac społecznych, zamiast odbycia procesu.
Wszyscy oskarżeni chcący wziąć udział w programie
DICSP muszą sprostać wymogom kwalifikacyjnym
wymienionym w Aktach Publicznych, Spec. Sess., z
czerwca 2021 r., Nr. 21-1 § 166, oraz muszą złożyć
podanie w sądzie.
Kiedy oskarżony(-a) ubiega się o program DICSP,
akta sądowe zostają utajnione, i sąd otrzymuje
rekomendację od prokuratora prowadzącego sprawę
odnośnie tego, czy ów oskarżony(a-) powinien(na) mieć możliwość uczestniczenia w programie.
Sąd również wysyła oskarżonego(-ą) do Oddziału
Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) w celu
potwierdzenia, że oskarżony(-a) kwalifikuje się do
udziału w DICSP, oraz do Wydziału Usług Zdrowia
Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) na ewaluację.
Podczas ewaluacji, DMHAS ustali w którym
komponencie programu oskarżony(-a) powinien(na) wziąć udział; albo w 12-sesyjnym komponencie
edukacji narkotykowej lub komponencie leczenia
dot. używek składającym się z co najmniej 15. sesji.
Jeżeli oskarżony(-a) jest weteranem(-ką), sąd może
odesłać jego/ją do Wydziału Spraw Weteranów Stanu
Connecticut, lub Narodowego Wydziału Spraw
Weteranów, zamiast DMHAS, na ewaluację. Dla
potrzeb DICSP, weteranem jest osoba, która spełnia
definicję „weterana” zgodnie z § 27-103 Kodeksu
Ogólnego.

Jeżeli sąd przychylnie rozpatrzy podanie
oskarżonego(-j) o przyznanie programu DICSP,
oskarżony(-a) musi zgodzić zgodzi się na następujące:
• Zrzec ustawy o przedawnieniu (dać prokuraturze
więcej czasu na ściganie sądowne oskarżonego(-j),
jeżeli on/a nie ukończy programu pomyślnie);
• Z
 rzec się (zrezygnować) z prawa do bezzwłocznego
procesu;
• Wziąć udział w którymkolwiek komponencie
programu zaleconym przez DMHAS;
• Rozpocząć uczestnictwo w programie w ciągu 90
dni, chyba że CSSD pozwoli na późniejszy termin
rozpoczęcia; oraz
• Udać się na dodatkowe leczenie dot. używek po
zakończeniu przyznanego komponentu programu,
jeżeli CSSD uzna to za konieczne.
Oskarżony(-a) może wziąć udział w DICSP dwa razy,
oraz po raz trzeci, jeżeli sąd znajdzie wystarczający
powód (dobry powód na to, aby pozwolić
oskarżonemu(-j) na uczestnictwo w programie po raz
trzeci).
• Oskarżeni biorący udział w programie po raz
pierwszy będą musieli:
- Odbyć komponent edukacji narkotykowej lub
leczenia dot. używek; oraz
- Wykonać 5 dni prac społecznych
• Oskarżeni biorący udział w programie po raz drugi
będą musieli:
- Odbyć komponent edukacji narkotykowej lub
leczenia dot. używek; oraz
- Wykonać 15 dni prac społecznych
(ciąg dalszy)
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• Oskarżeni biorący udział w programie po raz trzeci
będą musieli:
- Odbyć komponent edukacji narkotykowej lub
leczenia dot. używek; oraz
- Wykonać 30 dni prac społecznych
Jeżeli oskarżony(-a) pomyślnie ukończy przydzielony
komponent programu, oraz wymagane prace społeczne,
sąd oddali zarzuty przeciwko oskarżonemu(-j).
Każdy(-a) oskarżony(-a) który(-a) chce ubiegać się o
DICSP musi wnieść opłatę za wniesienie podania w
wysokości 100 USD, bezzwrotną opłatę za ewaluację
w wysokości 150 USD, oraz bezzwrotną opłatę za
program w wysokości:

• 400 USD, jeżeli sąd nakaże oskarżonemu(-j) udział w
komponencie edukacji narkotykowej; lub
• 100 USD. plus koszty leczenia, jeżeli sąd nakaże
oskarżonemu(-j) udział w komponencie leczenia dot.
używek.
Sąd może zadecydować, że oskarżony(-a) nie
musi pokryć niektórych, lub żadnych opłat ani
kosztów, jeżeli sąd stwierdzi, iż oskarżony(-a) jest
ubogi(-a), i nie jest w stanie zapłacić, lub jeżeli
jest reprezentowany(-a), lub kwalifikuje się na
reprezentację, przez Obrońcę z Urzędu.

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się ze swoim
Kuratorem Sądowym, lub osobą na liście kontaktów ds. ADA, na stronie www.jud.ct.gov/ADA/.
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