Thủ Tục Áp Dụng Đạo Luật Marchman
(Đạo Luật Dịch Vụ Cai Nghiện Rượu và Chất Kích Thích Khác Hal S.
Marchman ban hành năm 1993)
Từ năm 1970 đến năm 1993, Florida có hai điều luật (Chương 396
và 397) qui định nhiều vấn đề khác nhau về nghiện và lạm dụng rượu và
ma túy. Vì nhiều người nghiện rượu và ma túy thường nghiện hơn một
loại chất kích thích, cựu thành viên cơ quan lập pháp Tiểu Bang Florida,
ông Steven Wise đã biên soạn luật kết hợp hai điều luật nói trên để các
vấn đề như nhập viện điều trị tự nguyện và cưỡng chế và ý định của nhà
lập pháp đó được đề cập rõ ràng. Để biểu dương ngài Hal Marchman vì
nỗ lực bảo vệ các dịch vụ dành cho người nghiện rượu/ma túy, điều luật
này được đặt theo tên ông.
Người đề nghị khám cưỡng chế và ổn định sức khỏe thay mặt cho
một người lớn phải là vợ/chồng, họ hàng thân thích, người giám hộ, giám
đốc (hoặc người đại diện cho giám đốc) của một cơ sở cung cấp dịch vụ
có giấy phép hành nghề, một người hành nghề tư nhân hoặc ba người lớn.
(Các) đương đơn phải đích thân chứng kiến tình trạng nghiện rượu/ma túy
của bị đơn (người bị cáo buộc là nghiện rượu/ma túy) và phải nộp đơn đề
nghị cho Lục Sự Tòa Án tại quận nơi bị đơn đó cư trú. Nếu bị đơn là trẻ
vị thành niên, đơn xin phải do cha/mẹ, người giám hộ hợp pháp, người bảo
hộ hợp pháp hoặc nhà cung cấp dịch vụ có giấy phép hành nghề điền.
Sau khi đơn đã nộp, nhân viên lục sự sẽ chuyển đơn cho tòa án.
Trong trường hợp bị đơn là trẻ vị thành niên, lệnh chỉ định luật sư cho đứa
trẻ vị thành niên đó sẽ được thẩm phán ban hành cùng một lúc với thời
điểm đơn đề nghị khám cưỡng chế được chuyển cho tòa án. Nếu bị đơn
là người lớn thành niên, tòa án sẽ quyết định (dựa trên đơn đề nghị) việc
chỉ định luật sư cho bị đơn đó có thích hợp hay không. Nếu thẩm phán
ban hành lệnh, nhân viên lục sự sẽ gọi bên đề nghị tới lấy lệnh, sau đó
lệnh này phải được chuyển cho văn phòng cảnh sát để tống đạt cho bị đơn
hoặc cha/mẹ, người giám hộ hoặc người bảo hộ hợp pháp trong trường
hợp là trẻ vị thành niên - đương đơn không được phép đích thân tống đạt

lệnh này và chi phí tống đạt là bốn mươi đô la ($40), phải được trả bằng
tiền mặt, ngân phiếu có chứng nhận hoặc thẻ tín dụng.
Một bản sao của đơn đề nghị và các trát lệnh (do tòa án ban hành và
trong đó ấn định một buổi điều trần diễn ra trong vòng mười ngày) được
đưa cho các bị đơn là người lớn đã thành niên hoặc người giám hộ của bị
đơn là người lớn thành niên hoặc trong trường hợp trẻ vị thành niên sẽ
đưa cho cha/mẹ, người giám hộ, người bảo hộ và luật sư của bị đơn vị
thành niên đó.
Căn cứ vào đơn đề nghị, tòa án cũng có thể ban hành lệnh yêu cầu
một viên chức thi hành luật pháp phải tạm giữ bị đơn và đưa bị đơn đó đến
một cơ sở cung cấp dịch vụ có giấy phép hành nghề.
1

Tòa án sẽ xem xét tất cả các lời khai liên quan tại buổi điều trần nói
trên và trừ khi tòa án tin rằng sự tham gia của bị đơn sẽ gây thương tích
cho bản thân, bị đơn bắt buộc phải có mặt. Sau khi đã xem xét tất cả các
bằng chứng, tòa án sẽ quyết định có lý do hợp lý để tin rằng bị đơn hội đủ
các điều kiện cưỡng chế nhập viện hay không. Sau khi bị đơn bị cưỡng
chế nhập viện, nếu cơ sở cung cấp dịch vụ có giấy phép hành nghề tin
rằng bị đơn không còn hội đủ điều kiện điều trị cưỡng chế, cơ sở đó có thể
cho bị đơn xuất viện, nhưng cũng phải thông báo cho tất cả những người
mà tòa án yêu cầu.
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