ໂທດຕໍານິວິຈານ ສໍາລັບ ການກະທໍາຜິດໂທດຖານລະຫຸໂທດ
ການກະທໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອາດຈະພາໃຫ້ຖືກໂທດຕໍານິວິຈານ ຕໍ່ໜ້າ ມະຫາຊົນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າມີ ຜູ້ກໍາທໍາຜິດຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງການສາລະພາບຜິດ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະອະ
ນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ສາລະພາບຜິດນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບ ສິດຕ່າງໆ ທີ່
ທ່ານຈະສະຫຼະສິດ ຖ້າຫາກ ທ່ານສາລະພາບຜິດ. ທ່ານມີສິດໂຕ້ແຍ້ງວ່າທ່ານບໍ່ຜິດ ແລະ ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້
ສານໄຕ່ສວນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າກັບ ຜູ້ພິພາກສາ ໂດຍບໍ່ມີຄະນະລູກຂຸນເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ມີຄະ
ນະລູກຂຸນເຂົ້າຮ່ວມ. ຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ, ທ່ານມີສິດເບິ່ງ, ຟັງ, ປະເຊີນໜ້າ, ແລະ ມີສິດໃຫ້ ທະນາຍຄວາມ
ຊັກຄ້ານ ພະຍານ ທີ່ໃຫ້ການ ແຍ້ງກັບທ່ານ. ທ່ານມີສິດສະເໜີ ພະຍານ ແລະ ຂໍໃຫ້ສານອອກໝາຍຮຽກ
ເພື່ອຮຽກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ມາໃຫ້ການຢູ່ຊັ້ນສານ. ທ່ານສາມາດໃຫ້ການດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ໃນ
ທາງກັບກັນ, ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ການດ້ວຍຕົນເອງ ຈະບໍ່ມີໃຜສາມາດບັງຄັບທ່ານຂຶ້ນໃຫ້ການ ຫຼື ໃຫ້ຄໍາ
ເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການທີ່ທ່ານບໍ່ຂຶ້ນໃຫ້ການ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ກໍຄື ຖ້າຫາກທ່ານສາລະພາບຜິດ,
ຈະບໍ່ມີການໄຕ່ສວນຄະດີໃນຊັ້ນສານ, ທ່ານຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຂຶ້ນສານ ແລະ ຈະບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການຊີ້ ໂຕ
ຫຼື ການສະເໜີຫຼັກຖານເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານໄດ້ກະທໍາຜິດ ຕາມ ຂໍ້ຫາທີ່ທ່ານຖືກກ່າວຫາ.
ສານຈະຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ ຈໍາເລີຍແຕ່ລະຄົນຮັບຊາບ:
ທ່ານ X, ທ່ານກໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມສານບໍ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ອະທິບາຍສິດໃນການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນ
ຄະດີ?
ທ່ານມີຄໍາຖາມຫຍັງບໍ່ ກ່ຽວກັບ ສິດດັ່ງກ່າວ?

ໃນຄະດີເລກທີ 2005-TR-123, ທ່ານຖືກກ່າວຫາວ່າ ຂັບຂີ່ພາຫະນະໃນຂະນະທີ່ ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ຂອງ
ທ່ານ ຖືກໂຈະຊົວຄາວ. ຂໍ້ຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ໃນວັນທີ 1/1/05, ທ່ານໄດ້ຂັບຂີ່ລົດຍີ່ຫໍ້ Ford ຢູ່
ຖະໜົນ ແບຣດລີ້ ແລະ ແມັກຄິນລີ້ ໃນຕົວເມືອງແຊັມເປນ ໃນເວລາທີ່ ໃບອະນຸຍາດໃນການຂັບຂີ່ ຂອງ
ທ່ານ ໄດ້ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ. ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ ຈະພາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໂທດຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່
ສູນ ຫາ 364 ວັນ ແລະ ຖືກປັບໄໝ ສູງເຖິງ $2,500. ທ່ານເຂົ້າໃຈ ຂໍ້ຫາ ແລະ ໂທດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ບໍ່?
ທ່ານຖືກບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ກົດດັນ ດ້ວຍຮູບການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງສາລະພາບຜິດ?
ທ່ານໄອຍະການ, ໃຫ້ທ່ານລະບຸ ຂໍ້ເທັດຈິງ ຂອງ ຄະດີ ສໍາລັບ ການສາລະພາບຜິດ ຂອງ ຈໍາເລີຍ.
ທ່ານ P/D, ພະຍານ ທີ່ຖ້າຫາກ ຖືກເບີກໂຕ ມາໃຫ້ການ ຈະສາມາດໃຫ້ການເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຜິດໄດ້ ຫຼື
ບໍ່?
ມີຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການສາລະພາບຜິດ ຫຼື ບໍ່?
ຈໍາເລີຍ, ທ່ານໄດ້ຍິນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່?
ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່?
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາອື່ນໆອີກບໍ່ ທີ່ນອກເໜືອຈາກ ສິ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍິນ ສໍາລັບ ການສາລະພາບຜິດ
ຂອງ ທ່ານ?

ທ່ານຈະສາລະພາບຜິດ ຫຼື ບໍ່ ໃນຂໍ້ຫາ ຂັບຂີ່ພາຫະນະ ໃນຂະນະທີ່ ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ຖືກໂຈະຊົວຄາວ
ຕາມທີ່ລະບຸໃນ ຄະດີເລກທີ 2005-TR-123?
ສິ່ງທີ່ສານຈະຕ້ອງຢັ້ງຢືນ:
ບັນທຶກ ຈະຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສານໄດ້ແຈ້ງສິດ ໃຫ້ ຈໍາເລີຍ ຮັບຊາບແລ້ວ ແລະ ຈໍາເລີຍ ໄດ້ສະຫຼະສິດ ຂອງ
ຕົນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ເທົ່າເຖິງການ, ແລະ ຈໍາເລີຍ ໄດ້ສາລະພາບຜິດຢ່າງ
ສະໝັກໃຈ ແລະ ມີພື້ນຖານຄວາມເປັນຈິງ ໃນການສາລະພາບຜິດ. ໂດຍອີງຕາມສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວ,
ສານຈະຮັບເອົາ ການສາລະພາບຜິດ ຂອງ ຈໍາເລີຍ.
ການອອກຄໍາຕັດສິນ
ການຂໍອຸທອນ ຄະດີລະຫຸໂທດທີ່ມີການສາລະພາບຜິດ ໂດຍທີ່ ຈໍາເລີຍ ມີຂໍ້ແລກປ່ຽນ (ຂໍ້ຫາທີ່ໄດ້ຮັບອາດ
ຈະມີໂທດຕໍານິວິຈານ ຕໍ່ໜ້າ ມະຫາຊົນ)
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະສາລະພາບຜິດ, ທ່ານຍັງຄົງມີສິດຂໍອຸທອນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະປະຕິບັດສິດໃນການອຸ
ທອນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນ ຄໍາຮ້ອງ ພາຍໃນ 30 ວັນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ສານເພີກຖອນ ໜັງສືສາລະພາບຜິດ
ແລະ ຍົກເລີກຄໍາຕັດສິນ [ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ ສານອອກຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມການປະພຶດ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີ
ດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ມີຄໍາຕັດສິນ ຂອງ ສານ]. ຖ້າສານຮັບຮອງ ຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະອອກ ຄໍາສັ່ງໃຫ້
ມີ ການໄຕ່ສວນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ສານໄດ້ຍົກເລີກ ຕາມ ການສະເໜີ ຂອງ ໄອຍະ
ການເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການສາລະພາບຜິດ. ຖ້າທ່ານມີຖານະການເງິນບໍ່ດີ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະໃຫ້ ຈ່າສານກະກຽມ ບົດບັນທຶກການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ທະນາຍຄວາມ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການ
ຮ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ. ບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຈະຖືວ່າ ຈໍາເລີຍ
ໄດ້ສະຫຼະສິດໃນການຮຽກໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈກໍຄື
ທ່ານຈະສູນເສຍສິດໃນການຂໍອຸທອນ ສໍາລັບ ຄະດີດັ່ງກ່າວ ຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນ ຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນ 30
ວັນ.
ຊີ້ໃຫ້ຈໍາເລີຍເຫັນວ່າ ສານໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ 605 ຂອງ ກົດລະບຽບສານສູງສຸດ.
ການຂໍອຸທອນ ຄະດີລະຫຸໂທດທີ່ມີການສາລະພາບຜິດ ໂດຍທີ່ຈໍາເລີຍບໍ່ມີຂໍ້ແລກປ່ຽນ:
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະສາລະພາບຜິດ, ທ່ານຍັງຄົງມີສິດຂໍອຸທອນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະປະຕິບັດສິດໃນການອຸ
ທອນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນ ຄໍາຮ້ອງ ພາຍໃນ 30 ວັນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ສານເພີກຖອນ ໜັງສືສາລະພາບຜິດ
ແລະ ຍົກເລີກຄໍາຕັດສິນ [ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ ສານອອກຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມການປະພຶດ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີດັ່ງ
ກ່າວ ຈະບໍ່ມີຄໍາຕັດສິນ ຂອງ ສານ] ຫຼື ຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາຄະດີຄືນໃໝ່. ຖ້າສານຮັບຮອງ ຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງ
ກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ສານໄດ້ຍົກເລີກ
ຕາມ ການສະເໜີ ຂອງ ໄອຍະການ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການສາລະພາບຜິດ, ຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າ

ຈະແກ້ໄຂຄໍາຕັດສິນ. ຖ້າທ່ານມີຖານະການເງິນບໍ່ດີ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໃຫ້ ຈ່າສານກະກຽມບັນທຶກການດໍາເນີນ
ຄະດີ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ທະນາຍຄວາມ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຮ່າງ ຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ. ບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຈະຖືວ່າ ຈໍາເລີຍ ໄດ້ສະຫຼະສິດໃນການຮຽກໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າ ໃຈກໍຄື ທ່ານຈະສູນເສຍສິດໃນການຂໍອຸທອນ ສໍາລັບ
ຄະດີດັ່ງກ່າວ ຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນ ຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນ 30 ວັນ.
ຊີ້ໃຫ້ຈໍາເລີຍເຫັນວ່າ ສານໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ 605 ຂອງ ກົດລະບຽບສານສູງສຸດ.

