Номинация за съдия Вера Чочкова от Софийския градски съд, Наказателна
колегия
Във връзка с обявените консултации в съдийската общност за излъчване на
предложения за кандидати за длъжността "главен инспектор" поставяме на
вниманието на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България кандидатурата
на съдия Чочкова.
Познаваме съдия Чочкова от назначаването й след конкурс за младши съдия в
Софийски градски съд през 1997 г.. Част сме от едно поколение младши съдии и
въпреки различната си специализация и разпределение в органите на съдебната
власт, целият ни съдийски стаж протече в близост. В процеса на професионалното
си съзряване съхранихме отношенията си, основаващи се на чувството за
солидарност и доверие. Колегиалните ни контакти със съдия Чочкова, които
продължават вече 17 години, мотивират увереността ни, че тя притежава
необходимите човешки и професионални качества, за да поеме тази висока
отговорност пред общността - да бъде предложена като нейна кандидатура за
длъжност, избора за която провежда Народното събрание. Съзнаваме
изключителната ситуация, в която е поставена съдебната власт в условията на
парламентарна криза, възпрепятствала в продължителен период от време
постигането на политически консенсус за назначаване на ръководител на един от
органите на съдебната власт - Инспектората към ВСС. Именно затова, след
разговор със съдия Чочкова, съвместно поемаме отговорност – ние – като с
доверието си заставаме зад кандидатурата й и я предлагаме на Вашето внимание за
обсъждането й за номинация като главен инспектор, а тя – със съгласието си да се
включи в този процес, въпреки че той би могъл временно да я отклони от пряката й
съдийска работа, която тя обича.
Считаме, че съдия Чочкова би могла да бъде главният инспектор, който е
необходим на трите магистратски професии в обществен интерес, заради следните
нейни качества, които познаваме непосредствено:
- Съдия Чочкова е опитен и компетентен съдия. Разглеждала е разнообразни
по вид и значителни по брой дела - като младши съдия е участвала в съдебни
състави по граждански, търговски, административни и наказателни дела. Като
съдия в най-натоварения първоинстанционен съд (Софийския районен съд) е
решавала наказателни и административнонаказателни дела, а като съдия в найголемия окръжен съд - Софийския градски съд, е разглеждала наказателни дела със
значителна фактическа и правна сложност, както и такива, свързани с
международно сътрудничество по наказателни дела. Решенията й бяха сред тези
съдебни актове, които положиха основите на трайна съдебна практика,
впоследствие потвърдена и от Върховния касационен съд. Преди промяната на
подсъдността на административнонаказателните дела съдия Чочкова, като
касационна инстанция, се е занимавала и с такъв вид производства, като е
придобила опит, полезен за опознаване на работата на административните съдии.
Въпреки голямото количество дела, с които неотклонно е била свързана работата й,

съдия Чочкова не показва склонност към рутиниране, конформизъм и умора,
отличава се със задълбоченост и непрекъснат стремеж към усъвършенстване. Тези
й способности са особено ценни за длъжността на главния инспектор в настоящия
етап на развитие на институцията, когато се налага преосмисляне на цялостната й
дейност и приоритети;
- Съдия Чочкова се отличава с изключителна работоспособност. Не се е
ползвала от административни привилегии, била е сред най-натоварените съдии.
Опитът й на редови съдия в най-натоварените съдилища в страната е особено
полезно знание за работата на главния инспектор, чиито функции могат ефективно
да допринесат за подобряване на организацията в различните органи на съдебната
власт чрез уеднаквяване на статистиката и справедливата и прозрачна регулация на
разпределението на делата;
- Съдия Чочкова, като градски съдия, осъществява и съдебен контрол върху
досъдебното производство, ръководено от двете най-натоварени прокуратури –
Софийската градска прокуратура (като първоинстанционен съдия) и Софийската
районна прокуратура (като второинстанционен съдия). Компетентното изпълнение
на тези й служебни задължения й осигурява необходимото сериозно познание и
върху дейността и актуалната организация на работа на прокурорите и
следователите;
- Съдия Чочкова показва изключителни умения за администриране на големи
потоци дела от различни видове и в различни процедури, отлично организира
дейността на съдебните секретари и деловодители. Убедени сме, че тъкмо много
добрият администратор ще има ефективна възможност да констатира проблемите в
тези дейности в различните органи на съдебна власт, за да предложи компетентни
решения за подобряване на организацията по места;
- Съдия Чочкова е почтен човек, известна е в общността със силния си характер
и с устойчивата си и непокътната през годините на професионалната си реализация
съдийска независимост. От първите й години на районен съдия досега са й били
възлагани дела, които са попадали във фокуса на общественото внимание или пък
са предизвиквали нездрави външни интереси. При разглеждането им съдия
Чочкова е имала безукорно съдийско поведение, като нито веднъж не е допуснала и
сянка от съмнение, че би могла да се подаде на влияние извън делото, на
притеснение, емоции, страх или други конюнктурни внушения. Тези качества на
съдия Чочкова имат потенциал да стимулират промяна в мисленето и работата на
настоящите инспектори, енергично да предизвикат задълбочена равносметка на
досегашната им дейност, да преодолеят системните недостатъци при проверките на
съдилищата и прокуратурите и да формулират на нови перспективи чрез
реформиране на Инспектората и чрез създаване на усещане за екипност в
инспекторите, които са готови да се обединят около основните ценности на
качественото правосъдие;

- Обстоятелството, че съдия Чочкова досега не е била на административна
позиция също е преимущество за длъжността на главния инспектор в ситуацията на
критично ниво на доверие към нея. Този факт вдъхва увереност у редовите
магистрати, че начело на Инспектората ще застане човек, който идва директно от
оперативния процес, познава тънкостите на технологията на съдийските и
прокурорските функции, никога не е отклонявал от задълженията си и не е
избягвал работа;
- Друга причина да предложим съдия Чочкова за главен инспектор е липсата
на тесногръд формализъм в работата й и същностното й разбиране за правото. Това
ни дава реална увереност, че тя ще избегне подхода на статистически отчети без
съдържание и ще приложи такива методи и подходи при осъществяване на
правомощията на Инспектората, които ще стимулират развитието на правото.
Всички изброени човешки и професионални качества на съдия Чочкова
могат да придадат полезен за независимостта на съдебната власт смисъл на
функциите на главния съдебен инспектор, да променят изцяло ролята на държавния
орган, който ръководи, като въплътят в него най-добрите разбирания за
справедливост в обществото.
Затова се обръщаме към Вас с предложение да включите кандидатурата на
съдия Чочкова в обсъждането, което ще проведете, и да я предложите на народните
представители за номиниране, защото така ще се даде нов шанс за отстояване на
достойнството на съдебната власт.
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