Xét xử lại các Khiếu Kiện Thiệt Hại Kinh tế do Kinh Doanh Phúc
Đáp Phán Quyết của Tòa Án Quận (BEL)
1. Giới thiệu. BP đã kháng cáo quyết định ngày 5 tháng 3 năm 2013 của Tòa Án Quận khẳng
định việc giải thích của Nhân Viên Quản Lý Khiếu Kiện về Thỏa Thuận Thanh Lý liên quan
đến việc xét xử lại các khiếu kiện Thiệt Hại Kinh Tế do Kinh Doanh gặp vấn đề về đối chiếu
doanh thu và chi phí. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2013, Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm đã bảo
lưu phán quyết của Tòa Án Quận và trả vụ kiện về Tòa Án Quận để tiếp tục điều tra. Ngoài
ra, vào ngày 2 tháng 12 năm 2013, ban hội thẩm của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm đã nhận
thấy rằng Tòa Án Quận cũng được yêu cầu xem xét quyết định đang được xét xử lại.
Sau khi cân nhắc các sự kiện, vào ngày 24 tháng 12 năm 2013, Tòa Án Quận đã nhận thấy,
liên quan đến việc tính toán Lợi Nhuận Biến Động theo Phụ Mục 4C, phải đối chiếu doanh
thu và chi phí biến động do bên nguyên đơn chịu trong khi tiến hành kinh doanh, và không
cần thiết phải đối chiếu với doanh thu và các chi phí biến động đã được lưu hồ sơ. Căn cứ
vào phát hiện này, Tòa Án Quận đã lệnh cho Nhân Viên Quản Lý Khiếu Kiện chấp thuận và
thực thi biên bản hoặc chính sách thích hợp xử lý các khiếu nại BEL, mà trong đó các hồ sơ
tài chính của nguyên đơn không khớp giữa doanh thu và các chi phí biến động tương ứng.
Thêm vào đó, liên quan tới cách thức đưa ra quyết định theo Thỏa Thuận Hòa Giải, Tòa
Án Quận đã nhận thấy nó đã được định đoạt riêng theo Phụ mục 4B vì mục đích Hòa Giải
dù thiệt hại kinh tế trong kinh doanh "là kết quả của" Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon.
Ngoài ra, Tòa Án cũng nhận thấy rằng việc Hòa Giải không có thiếu sót và cũng phù hợp
với việc cấp chứng nhận cấp độ. Tuy nhiên, Tòa Án giữ nguyên lệnh cấm sơ bộ như đã sửa
đổi ngày 5 tháng 12 năm 2013, xét xử đang tạm hoãn của Tòa Án Phúc Thẩm Khu
Vực Năm.
Quý vị có thể xem bản sao quyết định của Tòa Án Quận tại đây.
2. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến các Khiếu Kiện Thiệt Hại Kinh Tế do Kinh Doanh
chưa được xét xử. Nhân Viên Quản Lý Khiếu Kiện sẽ tiếp tục nhận các khiếu kiện BEL và
các khiếu kiện đã tiến hành thủ tục tố tụng, nhưng sẽ tiếp tục tạm đình chỉ việc ban hành
thông báo về quyết định cuối cùng và việc thanh toán tiền bồi thường BEL.
3. Câu hỏi. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các thông tin trong Cảnh Báo này,
vui lòng gửi email theo địa chỉ Questions@dhecc.com, hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện
thoại 1-800-353-1262, hoặc đến Trung Tâm Trợ Giúp Nguyên Đơn. Các công ty luật cần
liên hệ với các Đầu Mối Liên Hệ của Công Ty Luật để được trợ giúp.
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