Maurice Leahy Wade & Co“ jau nuo 1985 m. teikia savo paslaugas privatiems ir verslo klientams
Swords ir Šiaurės Dublino srityse. Mūsų paslaugos siejamos su: SUSIŽALOJIMO ATVEJAIS, MEDIKŲ
NEAPDAIRUMU, NUOSAVYBE, DARBO TEISE, NUOMOTOJU IR NUOMININKU, NEMOKUMU, ŠEIMOS
TEISE, BILINĖJIMUSI, TESTAMENTAIS / ILGAILAIKIAS ĮGALIOJIMAIS / TEISMO NUTARTIMIS, PAVELDĖTO
TURTO PATVIRTINIMU IR ADMINISTRAVIMU, TARPININKAVIMU, VAIKO PRIEŽIŪROS TEISE,
APYGARDOS TEISMO BYLOMIS

SUSIŽALOJIMO ATVEJIS
Susižalojimo atvejus reglamentuojantys teisės aktai buvo pakoreguoti įvedant svarbias pataisas,
priėmus 2003 m. Susižalojimo atvejų ir jų įvertinimo valdybos įstatymą.
Šio vienos laidos teisės akto tikslas buvo iškelti reikalavimą kiekvienam dėl kažkieno neapdairumo
susižalojusiam asmeniui asmeniškai kreiptis į PIAB (dabar Susižalojimo atvejų valdyba) iki kol bus
iškelta byla dėl neapdairumo už įvykusį susižalojimą atsakingai šaliai.
Susižalojimo atvejų valdyba - tai vyriausybės suformuota institucija, kurios paskirtis - įvertinti
žalos vertę.
Tais atvejais, kai šalis, kuriai teikiamas ieškinys, prisiima atsakomybę dėl pareiškėjo susižalojimo ir
kai patirtas susižalojimas nėra labai rimtas, Susižalojimo atvejų valdyba įvertina šį įvykį ir
kompensuoja žalą nukentėjusiajam.
Kai šalis, kuriai teikiamas ieškinys, atsisako leisti Susižalojimo atvejų valdybai atlikti įvertinimą arba
kompensuoti žalą, arba jei Susižalojimo atvejų valdyba nusprendžia, kad žalos nekompensuos,
pareiškėjui suteikiama teisė pradėti procesą kompensacijai prisiteisti.
Po to, kai Susižalojimo atvejų valdyba patvirtina išmokos sumą, pareiškėjas privalo:


Priimti išmoką arba



Atsisakyti išmokos ir pradėti bylą

EISIMO ĮVYKIŲ INCIDENTAI
Jei patekote į kelių eismo įvykį, kaip antai, automobilių avarija arba buvote partrenktas, Jūs turite
teisę gauti kompensaciją už visus patirtus sužalojimus, užsitęsusį skausmą ir nukentėjimą, savo
automobiliui padarytą žalą ir negalėjimą toliau juo naudotis, uždarbio praradimą, ligoninės ir
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medicinines išlaidas, kelionės išlaidas ir kitas įvairaus pobūdžio išlaidas. Galime Jus pakonsultuoti
apie visus Jums priklausančius kompensacijos atvejus.
Mes sukaupėme nemažą patirtį nagrinėdami nedraustų arba iš įvykio vietos pabėgusių vairuotojų
bylas.

IEŠKINIAI DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO IR SUSIŽALOJIMO ATVEJO*
Jei patekote į nelaimingą atsitikimą arba dėl kitų kaltės susižalojote arba patyrėte nuostolį, galite
kreiptis dėl ieškinio už minėtą žalą iškėlimo. Net jeigu ir manote, kas esate iš dalies ir pats kaltas,
Jūs turite teisę gauti kompensaciją už patirtą nelaimingą atsitikimą arba susižalojimą.
Nelaimingų atsitikimų įvyksta kasdien: tiek keliose, tiek pavojingesniuose pėsčiųjų takuose, dėl
gynybinių priemonių naudojimo, dėl nuolat pasikartojančios įtampos darbe arba pavojingų
cheminių medžiagų, kaip antai asbestas, poveikio.
Teikiant ieškinį labai svarbu teisingai pasirinkti. Taigi jei pageidaujate pasitarti su mumis dėl
susižalojimo atvejo ieškinio iškėlimo Airijoje, kreipkitės į Hilary arba Caroline ir Jums bus paskirtas
konsultacijos laikas.

KOMPENSACIJA UŽ NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE
Jeigu buvote sužalotas nelaimingo atsitikimo darbe metu, Jūs turite teisę kreiptis dėl
kompensacijos. Darbuotojai turi teisę į saugią darbo vietą ir sistemą. Kompensaciją galite gauti, jei
pateiksite įrodymų, kad nelaimingas atsitikimas yra kažkieno kito, kaip antai darbdavys arba
kolega, nei Jūsų paties kaltė. Pavyzdžiui, galite kreiptis dėl kompensacijos, jei Jūsų darbdavys
pažeidė Sveikatos ir saugos darbe įstatymus. Galite potencialiai iškelti ieškinį dėl patirtų
sužalojimų, medicininių išlaidų, uždarbio praradimo ir dėl kitų įvairaus pobūdžio išlaidų.
Nepavykus Jūsų ieškinio dėl kompensacijos suderinti su atsakovo šalių draudimo bendrove, mes
Jūsų vardu pateiksime paraišką Susižalojimo atvejų valdybai. Ši valdyba įvertina žalos
kompensavimo dydį nukentėjusiems dėl nelaimingo atsitikimo darbe, eismo ir civilinės
atsakomybės.

UŽPUOLIMO ATVEJIS
Jei buvote sužalotas smurto panaudojimo prieš Jus atveju, galite teikti ieškinį kompensacijai gauti.
Tam tikrais atvejais, kai užpuolikas patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, kompensacijos
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dydį nukentėjusiajam įvertina teisėjas arba tai gali būti bausmės sušvelninimo priemone. Tačiau
dėl tam tikrų priežasčių dažnai prireikia civilinį ieškinį iškelti užpuolikui atskirai arba įvertinti žalą
pagal Baudžiamojo nusikaltimo metu patirto sužalojimo kompensavimo schemą. Jeigu buvote
užpultas susibūrimo vietoje arba įmonės patalpose, visada turite:


Pranešti apie įvykį įmonės vadovybei ir iškviesti policiją



Kaip įmanoma greičiau kreiptis medicininės pagalbos



Identifikuoti įvykio liudininkus



Paskambinti į mūsų biurą iškart atsiradus praktinėms aplinkybėms

MIRTINO SUŽALOJIMO IEŠKINIAI
Šeimos nario mirtis gali būti teisminio proceso motyvas, kai tai susiję su įstatymą pažeidžiančiu
nelaimingu atsitikimu, tiek eismo įvykiu, tiek sužalojimu darbo vietoje arba medikų neapdairumu.
Šeima gedi savo artimojo ir viskas, ko jiems reikia - tai iškelti ieškinį dėl mirtino sužalojimo. Tokio
tipo ieškinys gali palengvinti finansinius sunkumus, su kuriais šeima galimai susidarė mirus šeimos
nariui. Mūsų tikslas yra kaip įmanoma greičiau padėti susitvarkyti su finansiniais sunkumais,
iškeliant ieškinį šio šeimos nariu vardu.
Norėdami pasitarti dėl konkretaus atvejo, jau šiandien kreipkitės į Hilary arba Caroline, kurios
specializuojasi nelaimingų atsitikimų ir susižalojimo atvejų ieškinių nagrinėjime.

KAIP MES GALIME PADĖTI PATEIKTI PIAB
PARAIŠKĄ
PIAB ieškinio procedūra, kai ieškovas samdo teisininką, kuris padėtų jam / jai užpildyti paraišką
kompensacijai gauti, išskyrus tam tikras aplinkybes, yra nemokama. Bylų pavyzdžiai, kai gali
prireikti susimokėti ir apturėti kitų išlaidų neapsiriboja tik toliau nurodytais: nepilnamečių bylos,
mirties atvejo bylos, nedraustų vairuotojų bylos, kai ginčytina vairuotojo tapatybė. Tačiau,
teikdami PIAB paraišką, mes siekiame, kad visi patirti nuostoliai būtų išieškoti, o PIAB procedūros
metu atkreipiame mūsų klientų dėmesį, kad gali prireikti susimokėti.
Nuo tada, kai buvo įsteigta Susižalojimo atvejų valdyba, mūsų patirtis leidžia teigti, kad ieškovai,
kurie kreipiasi į mus pagalbos, lieka nenusivylę mūsų darbu ir gautų konsultacijų nauda. Turėdami
didesnę nei 25 metų darbo patirtį susižalojimo atvejo bylų nagrinėjime, mes galite padėti
ieškovams šitaip:
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Mes įvertiname ieškovo patirtų susižalojimų rimtumą bei patariame kokio lygio
kompensacijos pagal patirtų susižalojimų pobūdį jis / ji gali tikėtis



Mūsų konsultacija ir konkretaus atvejo įvertinimas yra pagrįsti medicininių ataskaitų apie
nukentėjusį asmenį informacija, kurią mums atsiunčia gydytojai.



Mes konsultuojame dėl atsakomybės



Mes padedame užpildyti PIAB paraiškos formas kompensacijai gauti



Mes suteikiame konsultaciją apie įvykio adekvatumą arba priešingu atveju apie
Susižalojimo atvejų valdybą



Kai įvertinimas dar nebuvo atliktas arba jei jis laikytinas neadekvačiu, mes apsvarstome ir
patariame Jums, kokia tikimybė, kad laimėsite ieškinį teismuose.

Mums žinoma, kad daug nukentėjusiųjų, kurie teikia PIAB paraišką kompensacijai gauti, vėliau jos
atsisako. Tokiais atvejais mes turime visapusiškai išsamios konsultacijos patirties. Savo paslaugas
ypač rekomenduojame susiklosčius tokioms aplinkybėms. Svarbu nepamiršti, kad šalies, kuriai
keliate ieškinį, atsakomybės vengimas arba Susižalojimo atvejų valdybai atsisakius vykdyti
įvertinimą dar nereiškia, kad teismas netenkins Jūsų ieškinio.
Jei susidūrėte su tokiomis aplinkybėmis, nedelsiant informuokite mus, ir mes patarsime, kaip
elgtis.

*SUSIŽALOJIMO ATVEJŲ NAGRINĖJIMAS TEISMUOSE
PIAB procedūros metu patvirtintos susižalojimo atvejų bylos yra perduodamos teismams ir
skirstomos į šias kategorijas:


Kai asmenys, kuriems keliamas ieškinys, atsisako dalyvauti PIAB procedūroje. Tam tikrais
atvejais taip atsitinka, nes neaišku, kam privalu imtis atsakomybę dėl įvykio, ir atsakovas
gali rinktis galimybę nuginčyti bylą teisme.



Kai ieškovas pats atmeta PIAB priskaičiuotą kompensacijos dydį, pavyzdžiui, jei dėl patirto
sužalojimo jam / jai dar ne iki galo atsistatė sveikata ir / arba jei priskaičiuota
kompensacija yra neadekvati, ir su ja sutikti nerekomenduoja Jūsų teisiniai patarėjai.



Kai asmuo, kuriam keliamas ieškinys, neigia kompensacijos išmoką. Tokias atvejais
ieškinys yra perduodamas teismui



Kai Susižalojimo atvejų valdyba įvykdo įvykio įvertinimą, tačiau susižalojimo mastą
įvertinti yra sunku, pavyzdžiui, jei dėl patirto sužalojimo ieškovo sveikata dar neatsistatė
arba jei tai psichologinės žalos atvejis.
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**Jei tai ginčytina byla, teisininkas nepateikia atsiskaitymo sąskaitos arba kitų įmokų, kaip ginčo
vertės procentinę dalį.

HILARY O’CONNOR
Hilary O’Connor 2000 m. baigė LLB (Hons) teisės bakalauro studijas, o 2005 m. įgijo teisininkės
kvalifikaciją. 2008 m. ji prisijungė prie „Maurice Leahy Wade“ prieš tai trejus metus Mayo
grafystėje pradirbusi bendrosios praktikos teisininke.
hilary@leahywade.ie
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MEDIKŲ NEAPDAIRUMAS
Medikų neapdairumas - tai atvejis, kai paciento sveikatos priežiūra vykdoma nesilaikant
profesinės medicinos nustatytų standartų. Priešingai nei kitų profesinių atstovų, gydytojų,
konsultantų, akušerių arba kitų sveikatos priežiūros specialistų neaplaidumas gali turėti
sukrečiančių pasekmių tiek pacientui, tiek jo / jos šeimai.
Toliau nurodomos pagrindinės sritys, siejamos su medikų neapdairumo paraiškų atvejais:


Nelaimingas atsitikimas ir kritinis atvejis



Gimdymo traumos



Cerebrinis paralyžius



Neveiksnūs vaistai



Gydymas netinkamais vaistais



Neteisingas arba uždelstas ligos diagnozavimas



Chirurginės klaidos

Ieškiniai dėl medikų neapdairumo gali pareikalauti daug pastangų, todėl labai svarbu dirbti su
profesionalių teisininku komanda, kuri įvertins Jūsų ieškinį. Jau šiandien susitarkite dėl
konsultacijos su Hilary O’Connor
Norėdami pasitarti dėl konkretaus atvejo, jau šiandien kreipkitės į Hilary arba Caroline, kurios
specializuojasi nelaimingų atsitikimų ir susižalojimo atvejų ieškinių nagrinėjime.
Nedelskite! Ieškinio iškėlimas yra terminuotas.
*Ginčytinose bylose teisininkas negali skaičiuoti savo įkainių nuo priteistos sumos procentine arba
proporcine dalimi.
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