Maurice Leahy Wade & Co kopš 1985. gada sniedz pakalpojumus cilvēkiem un uzņēmumiem Swords
un Dublinas reģiona ziemeļu daļā. Mēs piedāvājam vairākus pakalpojumus, kas ietver: MIESAS
BOJĀJUMUS, MEDICĪNISKO NOLAIDĪBU, ĪPAŠUMUS, DARBA TIESĪBAS, ĪPAŠNIEKUS UN
NOMNIEKUS, MAKSĀTNESPĒJU, ĢIMENES TIESĪBAS, TIESVEDĪBU, TESTAMENTUS /
PASTĀVĪGAS PILNVARAS / TIESAS AIZBILDNĪBAS, ĪPAŠUMU VALIDĒŠANU UN
PĀRVALDĪŠANU, STARPNIECĪBU, BĒRNU APRŪPES TIESĪBAS, RAJONA TIESAS LIETAS

MIESAS BOJĀJUMI
Tiesību akti, kas attiecas uz prasībām par miesas bojājumiem, tika būtiski grozīti līdz ar Traumu
Novērtēšanas Padomes Akta ieviešanu 2003. gadā.
Šī vienotā tiesību akta mērķis bija prasīt, lai ikviens, kas cietis citas personas nolaidības dēļ, personīgi
pieteiktos uz PIAB (tagad sauktu par “Injuries Board” jeb Traumu Padomi), pirms viņi varētu ierosināt
prasību pret pusi, kas ir atbildīga par kaitējumu.
The Injuries Board (turpmāk - Traumu Padome) ir valdības izveidota iestāde, kas ir pilnvarota novērtēt
prasījuma vērtību.
Gadījumos, kad persona, pret kuru ir celta prasība, uzņemas atbildību par pieteikuma iesniedzēja
kaitējumu un ja ievainojumi nav sarežģīti, Traumu Padome veiks novērtējumu un piešķirs cietušajai
pusei zaudējumu atlīdzību.
Ja persona, pret kuru ir iesniegta prasība, atsakās atļaut Traumu Padomei veikt novērtēšanu vai
zaudējumu atlīdzību piešķiršanu, vai ja Traumu Padome nolemj nepiešķirt zaudējumu atlīdzību,
prasītājs ir tiesīgs ierosināt tiesvedību, lai saņemtu kompensāciju.
Pēc tam, kad Traumu Padome ir pieņēmusi lēmumu, prasītājam ir pienākums:


Pieņemt lēmumu vai



Noraidīt lēmumu un uzsākt tiesvedību

CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMI
Ja esat cietis ceļu satiksmes negadījumā, piemēram, autoavārijā vai esat notriekts, jums var būt tiesības
pieprasīt kompensāciju par visām gūtajām traumām, pastāvīgām sāpēm un ciešanām, automašīnas
bojājumiem, ienākumu zaudēšanu, slimnīcas un medicīnas izdevumiem, ceļa izdevumiem un citiem

Translation from English to Latvian by Translation.ie on the 1st of February 2019 – WR14335
46 Mount Street Upper, Dublin 2, DO2 RX88. Ph: 01 652 0760 Fax: 01 652 0766 / 01 686 5093 mail@translation.ie www.translation.ie
We hereby certify that the translation is true. While great care and attention is given to accurate translation, our certification does not
infer the authenticity of originals howsoever arising, original reproduced overleaf for verification purposes.

dažādiem izdevumiem. Mēs varam sniegt ieteikumus par visiem punktiem, par kuriem jums varētu būt
tiesības pieprasīt kompensāciju.
Mums ir plaša pieredze ar nelaimes gadījumiem, kur ir bijis neapdrošināts autovadītājs vai kur vadītājs
ir atstājis notikuma vietu.

NELAIMES GADĪJUMU UN MIESAS BOJĀJUMU PRASĪBAS*
Ja esat bijis iesaistīts negadījumā vai cietis traumu, vai zaudējumu citu vainas dēļ, lūdziet mums
padomu par zaudējumu atlīdzināšanas prasības iesniegšanu. Pat tad, ja uzskatāt, ka esat daļēji vainīgs,
jums var būt tiesības saņemt kompensāciju sakarā ar nelaimes gadījumu vai traumu.
Nelaimes gadījumi notiek katru dienu: vai nu uz ceļiem, vai uz bīstamiem trotuāriem, no bojātiem
produktiem, atkārtotas deformācijas traumas jūsu darba rezultātā vai saskaroties ar bīstamām vielām,
piemēram, azbestu.
Izvirzot prasību, izšķiroša nozīme ir pareizai izvēlei. Tāpēc, ja vēlaties aprunāties ar mums par miesas
bojājumu nodarīšanas prasībām Īrijā, sazinieties ar Hilariju vai Karolīnu, lai norunātu konsultācijas laiku.

KOMPENSĀCIJA PAR NELAIMES GADĪJUMIEM DARBĀ
Ja esat cietis nelaimes gadījumā savā darba vietā, jums var būt tiesības pieprasīt kompensāciju.

Darbiniekiem ir tiesības uz drošu darba vietu un sistēmu. Jūs varat saņemt kompensāciju, ja varat
pierādīt, ka nelaimes gadījums bija kāda cita — jūsu darba devēja vai darbinieka — vaina. Piemēram,
jūs varat pieprasīt kompensāciju, ja jūsu darba devējs ir pārkāpis veselības aizsardzības un drošības
tiesību aktus. Jūs varētu iesniegt prasību par gūtajām traumām, medicīniskajiem izdevumiem,
zaudētajiem ieņēmumiem un citiem dažādiem izdevumiem.
Ja nav iespējams nokārtot jūsu prasību par kompensāciju ar otras puses apdrošināšanas sabiedrību,
mēs jūsu vārdā iesniegsim pieteikumu Traumu Padomei. Šī Padome izvērtē kompensācijas piešķiršanu
Darba Vietu, Motorisko un Valsts Atbildības nelaimes gadījumos cietušajiem.
UZBRUKUMI

Ja esat cietis vardarbīga uzbrukuma rezultātā, varat iesniegt prasību par kompensāciju. Dažos
gadījumos, kad vainīgais tiek tiesāts, tiesnesis var piešķirt cietušajam kompensāciju vai arī to var
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piedāvāt, lai mazinātu sodu. Tomēr dažādu iemeslu dēļ, bieži ir nepieciešama atsevišķa civillieta pret
vainīgo personu vai jāpieprasa zaudējumu atlīdzināšana saskaņā ar Noziedzīgo Nodarījumu
Kompensācijas Shēmu. Ja jums ir uzbrukts pasākuma apmeklēšanas laikā vai licencētās telpās,
vienmēr:



Ziņojiet par negadījumu vadībai un izsauciet Garda



Pēc iespējas ātrāk meklējiet medicīnisko palīdzību



Identificējiet lieciniekus



Piezvaniet uz šo biroju, lai pēc iespējas ātrāk runātu ar mums

NĀVĒJOŠU IEVAINOJUMU PRASĪBAS
Ģimenes locekļa nāve var izraisīt tiesvedību, ja nāve saistīta ar nelikumīgu negadījumu, tai skaitā ceļu
satiksmes negadījumu, nelaimes gadījumu darba vietā vai medicīnisku nolaidību. Ģimene ir sērās, un
pēdējais, ko viņi vēlas, ir vērsties tiesā ar prasību par nāvējošu kaitējumu. Tomēr šāda prasība var
atvieglot finansiālās grūtības, kas var rasties ģimenes locekļa nāves dēļ. Mūsu mērķis ir mazināt šādas
finansiālās grūtības, cik drīz vien iespējams, iesniedzot prasību šāda ģimenes locekļa vārdā.
Lai apspriestu savu lietu, sazinieties šodien ar Hilariju vai Karolīnu, kas specializējas nelaimes gadījumu
un miesas bojājumu lietās

KĀ MĒS VARAM PALĪDZĒT AR JŪSU PIAB
PIETEIKUMU
PIAB prasījumu procedūra neļauj maksāt juridisko maksu, ja prasītājs nolīgst advokātu, lai palīdzētu ar
viņa / viņas kompensācijas pieteikumu, izņemot ierobežotus apstākļus. Tādu gadījumu piemēri, kad
var tikt atļautas nodevas un izdevumi, ietver: nepilngadīgas personas, nāves gadījumus,
neapdrošinātus autovadītājus (ja tiek skarta vadītāja identitāte) taču šādi gadījumi nav limitēti. Tomēr
mēs cenšamies atgūt izdevumus par PIAB pieteikuma iesniegšanu, un jūsu PIAB procedūras laikā tiek
iesniegts samaksas paziņojums.
Kopš Traumu Pārvaldes izveides, mūsu pieredze ir bijusi tāda, ka prasītāji ierodas pie mums pēc
palīdzības un labprāt izmanto mūsu pieredzi un padomus. Ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi miesas
bojājumu lietās mēs varam palīdzēt prasītājiem šādos veidos:
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Mēs izvērtējam prasītāja traumas un sniedzam konsultācijas par kompensācijas apmēru, kas,
visticamāk, tiks piešķirta attiecībā uz dažādiem ievainojumiem



Mēs interpretējam un sniedzam padomus par medicīnisko ziņojumu saturu un atbilstību, kas
iegūti no ārstiem, kuri apmeklē cietušo personu



Mēs konsultējam par atbildības saistībām



Mēs palīdzam aizpildīt PIAB kompensācijas pieteikumu veidlapas



Mēs sniedzam padomus par Traumu Padomes lēmuma atbilstību vai neatbilstību



Mēs apsveram un konsultējam jūs saistībā ar jūsu iespējām gūt panākumus tiesās, ja
novērtējums netiek veikts vai tiek uzskatīts par nepietiekamu.

Mēs apzināmies, ka daudzām personām, kas piesakās uz PIAB par kompensāciju, tā tiek atteikta.
Mums ir pieredze, lai sniegtu visaptverošus padomus šādos gadījumos. Mēs ļoti iesakām, lai šādos
apstākļos tiktu lūgts mūsu padoms. Ir svarīgi atcerēties, ka tās personas noraidījumus, pret kuru jūs
esat Prasītājs vai Traumu Padomes vērtējuma atteikums, nenozīmē, ka jūsu prasība tiesā būs
neveiksmīga.
Ja atrodaties šajā situācijā, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, lai saņemtu palīdzību un padomu.

*MIESAS BOJĀJUMU IZSKATĪŠANA TIESAS PRĀVĀS
PIAB procedūras sekas ir tādas, ka lietas par miesas bojājumiem, kas tagad tiek nodotas tiesai, ir
iedalītas šādās kategorijās:


Ja personas, pret kurām ir celta prasība, atsakās piedalīties PIAB. Dažos gadījumos tas ir tāpēc,
ka atbildība var tikt apšaubīta un prasītājs var izvēlēties lietu aizstāvēt tiesā



Ja prasītājs noraida PIAB piešķirto kompensāciju, piemēram, ja ir ilgstošas traumas un / vai
kompensācija ir nepietiekama un jūsu profesionālie konsultanti neiesaka jums to pieņemt.



Ja persona, pret kuru ir celta prasība, noraida lēmumu. Šādos gadījumos prasība tiek izskatīta
tiesā



Ja Traumu Padome atsakās veikt novērtējumu, jo ir grūti novērtēt kaitējumu, piemēram,
gadījumos, kad prasītāja ievainojumi ir ilgstoši, vai psiholoģiska kaitējuma gadījumos.
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**Strīdīgos darījumos advokāts nevar aprēķināt maksu vai citus maksājumus kā procentus vai daļu no
norēķiniem.

HILARY O’CONNOR
Hilary O’Connor (Hilarija O'Konora) 2000. gadā absolvējusi LLB (Hons) ar Bakalaura Grādu un 2005.
gadā viņa kvalificējās kā advokāte. Viņa pievienojās Maurice Leahy Wade 2008. gadā pēc trīs gadiem
vispārējā praksē County Mayo.
hilary@leahywade.ie
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MEDICĪNISKĀ NOLAIDĪBA
Medicīniska nolaidība rodas, ja aprūpes standarts neatbilst medicīnas profesijas noteiktajiem
standartiem Atšķirībā no citām profesijām ārsta, konsultanta, vecmātes vai cita medicīnas speciālista
nolaidība var radīt postošas sekas pacientam un viņu ģimenei.
Tālāk ir norādītas galvenās jomas, kurās mēs redzam medicīniskās nolaidības gadījumus.


Nelaimes gadījumi un ārkārtas situācijas



Ievainojumi dzemdībās



Cerebrālā palsija



Bojāti medikamenti



Medikamentu lietošanas kļūdas



Nepareiza diagnoze un diagnozes aizkavēšanās



Ķirurģiskās kļūdas

Medicīniskās nolaidības prasības var būt sarežģītas, tāpēc ir svarīgi, lai šī prasība tiktu piesaistīta
pieredzējušai juridiskai komandai. Sazinieties ar Hilariju O'Konoru, lai jau šodien norunātu tikšanos.
Lai apspriestu savu lietu, jau šodien sazinieties ar Hilariju O’Konoru, kas specializējas nelaimes
gadījumu un miesas bojājumu lietās.

Nekavējieties! Ir laika ierobežojumi.
**Strīdīgos darījumos advokāts nevar aprēķināt maksu vai citus maksājumus kā procentus vai daļu no
norēķiniem.
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