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DĖL TEISĖS Į ŽALOS ATLYGINIMO KOMPENSACIJĄ
Vykdydami Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pavedimą, išnagrinėjome
pateiktą pažymą dėl (duomenys nuasmeninti) skundo ir teikiame papildomą informaciją.
Kadangi (duomenys nuasmeninti) nelaimingas atsitikimas darbe įvyko 1991 metais,
reikia vadovautis Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar
susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 (toliau – Įstatymas) nuostatomis.
Įstatymo 23 str. 7 d. 1 p. nustato, kad „šis įstatymas taikomas žalai atlyginti dėl nelaimingų
atsitikimų darbe, įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, ir susirgimų profesine liga, kurie
nustatyta tvarka buvo pripažinti profesinėmis ligomis iki 1999 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai“.
Įstatymas įsigaliojo 1997 m. rugsėjo 1 d.
Įstatymo 12 str. 1-3 d. nustato, kad jeigu nukentėjusysis neteko iki 20 procentų
(imtinai) darbingumo, jam išmokama 10 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio
dydžio vienkartinė kompensacija. Jeigu nukentėjusiajam nustatytas pastovus nedarbingumas,
išmokama trigubai didesnė vienkartinė kompensacija, negu nurodyta anksčiau.
Taigi, iki Įstatymo įsigaliojimo atsakinga už žalą įmonė pareiškėjai privalėjo mokėti
kas mėnesį žalos atlyginimo kompensaciją, o įsigaliojus Įstatymui išmokėti vienkartinę
kompensaciją, kadangi pareiškėjai buvo nustatyta 20 procentų darbingumo netekimas be termino.
Pagal Įstatymo 181 str. 1 d. 3 p. šiame įstatyme nurodyta žalos atlyginimo mokėjimo
prievolė pereina valstybei, kai nukentėjusieji susirgo profesine liga arba buvo sužaloti dėl
nelaimingo atsitikimo darbe, dirbdami buvusiose valstybinėse įmonėse ir buvusiose žemės ūkio
įmonėse (kolūkiuose, valstybiniuose ūkiuose) iki jų privatizavimo (valstybinių, valstybinių akcinių
įmonių ir buvusių žemės ūkio įmonių, reorganizuotų į akcines bendroves, uždarąsias akcines
bendroves ar žemės ūkio bendroves, - įregistravimo įmonių rejestre datos).
Atsižvelgiant į tai, kad už žalą atsakinga įmonė Vilniaus valstybinė įmonė „Tauras“
buvo reorganizuota į UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ir į tai, kad nėra aišku, ar pareiškėjai buvo
išmokėta vienkartinė kompensacija, turimus dokumentus dėl žalos mokėjimo persiunčiame
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
prašome informuoti apie priimtą sprendimą pareiškėją ir ministeriją (Pagal Žalos atlyginimo
nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina
valstybei, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d.
nutarimu Nr. 997, 2 p. prievolę mokėti nukentėjusiesiems žalos atlyginimą, kai ji pereina valstybei,
vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos teritoriniai skyriai). Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuosime
papildomai, gavę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos teritorinio skyriaus sprendimą.
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Kartu papildomai informuojame dėl terminų. Pagal Įstatymo 22 str. žalos atlyginimas
nukentėjusiajam mokamas nuo darbingumo netekimo (dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar
susirgimo profesine liga) nustatymo dienos, jeigu dėl netekto darbingumo kompensacijos skyrimo
kreipiamasi per 3 metus nuo teisės į kompensaciją atsiradimo dienos. Jeigu nukentėjusysis dėl
žalos atlyginimo kreipėsi praėjus trejiems metams nuo teisės į žalos atlyginimą atsiradimo dienos,
žalos atlyginimas mokamas nuo kreipimosi dienos.
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