Приложение № 2 - Образец на заявление до ИВСС за констатиране на
нарушаване правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок
Вх............/.................
ЧРЕЗ
ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС
ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА КОНСТАТИРАНЕ НА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И
РЕШАВАНЕ НА ДЕЛО В РАЗУМЕН СРОК

от
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
(трите имена на заявителя по документ за самоличност; фирма на търговец;
наименование на юридическо лице, седалище; електронен адрес)
чрез
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………;
(попълва се, ако заявлението се подава от представител: трите имена на
представляващия по документ за самоличност; адрес за кореспонденция; електронен
адрес)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Подписаният …………………………………………………., заявявам, че като:
(трите имена на заявителя по документ за самоличност)
- страна по приключено дело: …. № ……./ …….. г. по описа на ………. съд,
(гражданско, административно, наказателно производство. Посочва се
номерът, под който делото е образувано в първоинстанционния съд)
приключило с окончателен съдебен акт по … № ……/ ……. г. на ……………съд,
…………… състав, с председател: ……………………. и съдебни заседатели (ако има
такива): ……………………………. и ……………………….. от ……………… г., влязло
в законна сила на ……………….. г.,
и
- обвиняем по прекратено досъдебно производство (ако има такова): следствено
дело № ………./ ……… г. по описа на ………………….. прокуратура, прекратено с
……………………….. по НОХД № ……./ ……………. г. на ………………………….
съд, ………………. състав, с председател: ……………………. и съдебни заседатели
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(ако има такива): ……………………………. и ……………………….. от ………………
г., влязло в законна сила на ……………….. г.,
и
предвид прекомерната продължителност на производството, възлизаща на …….
(……………) години, ….. (………) месец/а, …… (………………) дни,
съм пострадал/а от актове, действия или бездействия на органите на съдебната
власт, с които се нарушава правото ми на разглеждане и решаване на делото в разумен
срок, защитено от чл. 6, пар. 1 на ЕКПЧОС.
Моля да вземете предвид следните актове:…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..…
както и бездействието по посочените производства.
(посочва се акта, действието или бездействието, с което е извършено нарушението
от съответния орган):
През това време търпях наложените ми мерки за неотклонение (ако има такива):
…………………………………………………………………………………………………..
През време на забавеното производство безспорно претърпях вреди, както в
личната, така и в професионалната сфера.
В резултат на нарушението са ми нанесени морални и материални вреди, за
които на основание чл. 60а ал. 3 от ЗСВ, претендирам компенсация - парично
обезщетение в размер на ……….. (……………) лева.
Моля Ви да извършите проверка на обстоятелствата и да се произнесете по
заявлението в установения срок, като определите справедливо обезщетение и ме
поканите за сключване на споразумение.
Моля обезщетението да ми бъде изплатено по следната лична банкова сметка:
IBAN ………………….., BIC …………………. при банка ……………., титуляр:
……………………………………
(номер на сметка, и-бан)
Прилагам декларация и други изискуеми по ЗСВ документи.
Приложение:
1) Съдебен акт на …………………. от ……………… г., влязъл в законна сила
на …………….. г. – заверен препис;
2) Декларация по чл.60б, ал.(2) от ЗСВ – оригинал;
3) Документ за банковата сметка на заявителя – оригинал;
4) Нот. заверено пълномощно – заверено копие (ако има такова).
Гр. ……...
Дата: ………… г.

С уважение,
Подпис: .....................................

*Излишното се зачертава;
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