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Vilnius 

Apie Gruzijos valstybės kontrolės Partijų finansavimo kontrolės tarnybos (rus. Служба 

мониторинга финансирования партий в Контрольной палате) vadovės Natios 

Mogeladzės veiklą buvo rasta žemiau pateikta informacija. 

Civil Georgia, 2012-01-05 „Valstybės kontrolės rūmuose neseniai buvo įkurta tarnyba, į 

kurios funkcijas įeina ir partijų finansinės veiklos kontrolė. Naujosios tarnybos Valstybės 

kontrolės struktūroje vadove buvo paskirta Natia Mogeladzė, kuri anksčiau dirbo 

prokurore.  

 

Ji buvo viena iš prokurorų, kurie pernai (2011 m.) rudenį atstovavo kaltinimo pusę teismo 

procese, kuriame dalyvavo prisiekusiųjų žiuri. Sausio 4 d. Mogeladzė žurnalistams 

pareiškė, kad jos tarnybos tikslas – glaudžiai bendradarbiauti su visomis politinėmis 

partijomis, tam, kad būtų užtikrintas sąlygų, numatytų naujajame partijų finansavimo 

įstatyme, įgyvendinimas. Naujos, sugriežtintos politinių partijų finansavimo taisyklės 

įsigaliojo gruodžio (2011 m.) pabaigoje.
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Грузинформ, 2012-01-05  

Nors formaliai politinių partijų finansavimo kontrolės funkcija priskirta Valstybės 

kontrolės rūmams (rus. Контрольная палата), iš tiesų šį darbą dirbs Teisingumo 

ministerija, o dar tiksliau- Prokuratūra - rašo laikraštis „Rezonansy“. Laikraščio straipsnio 

autorius tokias išvadas daro remdamasis savo paties tyrimu. Valstybės kontrolės rūmuose 

žurnalistams nepavyko gauti jokios informacijos apie finansinės politinių partijų kontrolės 
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padalinio vadovės Natios Mogeladzės ankstesnes darbovietes ar jos biografiją, todėl 

žurnalistai patys ėmėsi ieškoti informacijos apie ją internete: jos Facebook‘o paskyroje 

buvo nurodyta, kad moteris dirba Teisingumo ministerijoje. Žurnalistams taip pat pavyko 

sužinoti, kad ji anksčiau dirbo prokurore Generalinėje prokuratūroje. 

Gruzijos parlamentas (2011 m.) gruodžio 28 d. priėmė įstatymo „Dėl politinių partijų 

finansavimo“ pataisas, remiantis kuriomis partijų finansavimo kontrolę vykdys Valstybės 

kontrolės rūmai, o ne Centrinė rinkimų komisija, kaip buvo iki šiol. Oficialūs asmenys ir 

šalies žiniasklaida neslepia, kad už šių visų skubių priemonių, susijusių su partijų 

finansavimo mechanizmu, slepiasi noras sustabdyti politinę oligarcho Bidzinos Ivanišvilio 

veiklą
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Medianews.ge; 2012-03-13 

„Sekmadienį, visą dieną ir visą naktį beveik visuose Gruzijos rajonuose ir miestuose buvo 

vykdomas mūsų aktyvistų teroras. Žmonės, prisistatantys Valstybės kontrolės rūmų 

darbuotojais, lankėsi pas aktyvistus, tačiau taip negali būti, nes Kontrolės rūmai tikrai 

neturi savo padalinių visuose Gruzijos miestuose ir rajonuose, tai patvirtina ir toks faktas, 

kad pastatai, į kuriuos buvo iškviečiami mūsų žmonės, nepriklauso Kontrolės rūmams. 

Buvo kviečiami žmonės, kurie per pastaruosius kelis mėnesius dalino „Gruzijos svajonės“ 

laikraščius, rinko parašus asmenų, palaikančių Bidizną Ivanišvilį. Daugeliu atvejų tie 

žmonės nebuvo jokios partijos, įeinančios į koaliciją, nariai, jie tiesiog aktyvistai, nedarę 

jokių finansinių partijos palaikymo įnašų, tai žmonės, kurie iš savo pilietinių paskatų, 

savanoriškai mums padėjo“- sakė Tina Chidašeli, Gruzijos svajonės koalicijos, 

Respublikonų partijos atstovė. Jos žodžiais, šis bauginimo procesas trunka jau kuris laikas, 

bet pastaruoju metu tai įgavo masinį pobūdį.  „Laukiu Kontrolės rūmų vizito, laukiu, kada 

būsiu iškviesta į apklausą. Laukiu Natios Mogeladzės isterijos, kurias ji surengia mūsų 

aktyvistams. Kreipiuosi į Mogeladzę tiesiogiai, tegu ji mane iškviečia ir pasako, ką aš 

pažeidžiau, kokiose finansinėse machinacijose dalyvauju. Taip pat reikalauju, kad visos 

apklausos vyktų viešai. Jie juk skelbia, kad valdžia- skaidri. Tegu visos aktyvistų 

apklausos vyksta viešai, kad visuomenė galėtų matyti, kaip su eiliniais piliečiais elgiasi 

ponia Prokurorė, garsėjanti gestapo pareigūnams būdingu charakteriu ir SS veiklos 

metodais. Natia Mogeladzė pati asmeniškai dalyvauja apklausose terorizuoja tuos žmones, 
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grasina kalėjimu- tikriausiai vėl mano esanti prokurorės vaidmeny“- sako Tina Chidašeli ir 

reikalauja, kad generalinis prokuroras, jos pareiškimų pagrindu ir remdamasis teisės aktais, 

pradėtų tyrimą dėl faktų, susijusių su Natios Mogeladzės vykdytų aktyvistų apklausomis.
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Georgian Journal; 2012-03-22 

„Siekiant išnagrinėti faktus, susijusius neteisėtu politinio subjekto finansavimu, yra 

vykdomos administracinės procedūros. Jūs esate kviečiamas pateikti paaiškinimus minėtu 

klausimu.“ Tokius pranešimus šimtams šalies gyventojų išsiuntinėjo Gruzijos kontrolės 

rūmai. Tarp gavusiųjų buvo tie, kurie pervedė pinigus arba patys gavo atlyginimus iš 

Gruzijos svajonės (pvz. už laikraščių platinimą) ir tie, kurie turėjo darbo santykius su šiuo 

visuomeniniu judėjimu. Regionuose tokių „šaukimų“ buvo išsiųsta itin daug. Teisės 

ekspertų tvirtinimu, Kontrolės rūmai elgiasi lyg būtų prokuratūra. Viena moteris, gavusi 

kvietimą atvykti, nes pervedė 10 000 larių Gruzijos svajonei, atvykusi į apklausą, buvo 

priversta klausytis klyksmų ir šauksmų, sklindančių iš greta esančios patalpos. Tai senas, 

bet efektyvus bauginimo metodas. Kai bolševikų slaptosios tarnybos uždarydavo 

apklausiamąjį, pirmiausia, ką jis išgirsdavo, būdavo gretimoje kameroje mušamo žmogaus 

riksmai. Taip buvo siekiama žmogų įbauginti, palaužti jo valią. Kitas asmuo, taip pat 

pervedęs pinigų Ivanišvilio organizacijai, susilaukė tiesioginių Natios Mogeladzės 

grasinimų atsidurti kalėjime, jei nepasirašys to, ką pasirašyti buvo reikalaujamas. Protesto 

vardan kai kurie gyventojai atsisakė atvykti į tokias apklausas. Tokiems atvejams Natia 

Mogeladzė turi gerą savo bendrininką Vidaus reikalų ministerijoje –ministrą Vano 

Merabišvilį. Policija remdamasi 348 str., kelia baudžiamąsias bylas tokiems 

maištininkams. Šis straipsnis numato, kad asmenys, kurie atsisako atvykti į Kontrolės 

rūmus kaip liudytojai, bus paduoti į teismą. Tačiau niekam nerūpi, kad Kontrolės rūmų 

šaukimuose nenurodoma, ar asmuo kviečiamas atvykti kaip liudytojas ar kaip įtariamasis. 

Šią tragikomediją vainikavo Pavle Kublašvilio, vieno iš politinės daugumos lyderių, 

pasisakymas, kad Kontrolės rūmai veikia visiškai pagal Venecijos Komisijos 

rekomendacijas. Tačiau Kublašvilis, deja, nepatikslintino, kur Venecijos komisija 

rekomendavo, kad piliečiai būtų tardomi 5-6 valandas arba gąsdinami įkalinimu, tam, kad 

būtų užtikrintas finansavimo skaidrumas. Džonas Basas (John Baas), Amerikos 

ambasadorius Gruzijoje, teigė: „Man kelia susirūpinimą pastarojo meto Kontrolės rūmų 

veikla. Trūksta paaiškinimų dėl Kontrolės rūmų taikomų metodų, siekiant užtikrinti 
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įstatymo „Dėl rinkimų kampanijos finansavimo“ reikalavimus. Tai nepadės sustiprinti 

visuomenės pasitikėjimo šia institucija ir konkurencinga rinkimų kampanija“.
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Interpress.news 2012-10-31 

„Tavisupali demokratebi“ (past. laisvieji demokratai) atstovas Romanas Kusianis 

laikraščiui „Versija“ papasakojo, kad „(past. Gruzijos svajonei) lėšų paaukojusių 62 

asmenų turtui uždėtas areštas. Jie tuomet papuolė į baudžiamąją Natios Mogeladzės 

operaciją. (...) Valstybinio audito tarnybos nusikaltimai tęsiasi iki šiol (2012 m.), nes mūsų 

nuosavybė areštuota, ir niekas į tai nekreipia dėmesio. Į teismą kreiptis mes nebegalim, nes 

jau praeitos abi instancijos. Mums belieka tikėtis, kad mūsų kreipimasis į prokuratūrą 

suteiks šiai bylai naujų aplinkybių, kas gali tapti pagrindu vėl kreiptis į teismą. (...). Aš, 

tiesa, nežinau, kur yra Natia Mogeladzė, ar ji pabėgo, ar ne, bet kas dėl Valstybinio audito 

tarnybos, tai aš poziciją mes jau turime: nukentėjusieji, ketiname kreiptis į prokuratūrą, kad 

ši byla būtų ištirta ir išnagrinėta papildomai.“ Parlamento narys Giga Bukija teigė: „Aš jau 

susisiekiau su savo advokatu ir šiandien pat pateiksiu ieškinį prokuratūrai, kad būtų 

keliamas klausimas dėl Levano Bežašvilio, Natios Mogeladzės ir tų teisėjų, kurie priėmė 

neteisėtus sprendimus (past. dėl turto arešto), patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. 

Bankinės sąskaitos iki šiol areštuotos, aš negaliu jomis naudotis. Aš kalbėjausi su 

Nacionalinio vykdomojo komiteto (rus. Национальное бюро исполнений) atstovais, bet 

man pasakė, kad Valstybinio audito tarnyba privalo pakeisti savo sprendimus (past. dėl 

turto arešto), t.y. panaikinti kaltinimus. Dėl to aš kreipsiuos į prokuratūrą dėl aukščiau 

išvardintų asmenų. Aš įsitikinęs, kad klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo 

šiems asmenims bus būtinai iškeltas– visi turi sužinoti, kad Gruzijoje tai daugiau niekada 

nepasikartos, o už nusikaltimus nuo atsakomybės niekas neatleidžiamas“- pareiškė 

parlamentaras Giga Bukija.
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Interpress.news 2013-05-18 

Natia Mogeladze, politinių partijų finansavimo kontrolės tarnybos (angl. the political 

parties‘ monitoring service) vadovė atsistatydino. „Tai buvo jos pačios asmeninis 

sprendimas“- naujienų agentūrai sakė Valstybės audito tarnybos vadovas.
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Democracy and Freedom Watch; 2013-05-09 

Pasak Valstybės audito tarnybos (angl. the State Audit Office), jai pavaldaus padalinio – 

Finansinės kontrolės tarnybos– vadovės Natios Mogeladzės atsistatydinimas buvo jos 

asmeninis sprendimas. Padalinys buvo įsteigtas 2012 m. sausio 4 d. Mogeladzė ėmė jam 

vadovauti nuo pat įsteigimo pradžios. Jos pavardė siejama su daugybe „akcijų“ prieš 

dabartinio (2013 m.) šalies ministro pirmininko Bidzinos Ivanišvilio „Gruzijos svajonės“ 

koaliciją per pernai vykusią rinkiminę kampaniją, kai ši kontrolės tarnyba paskyrė 

Ivanišviliui ir jo koalicijos nariams milijonines baudas. Kai Ivanišvilis ėmėsi politikos, 

Prezidento Saakašvilio vyriausybė parengė visą pluoštą naujų teisės aktų, suteikiančių teisę 

paskirti baudą bet kuriai partijai ar jos nariui dėl įvairiausio pobūdžio piniginių pervedimų.  

Kontrolės tarnyba beveik išimtinai reikalavo teismo nubausti tik Ivanišvilio politinio bloko 

narius, ir teismas dažniausiai su tokiais reikalavimais sutikdavo. Prieš tapdama finansinės 

kontrolės padalinio vadove, Mogeladzė dirbo prokuratūroje, kur, kaip manoma, buvo 

artima Zurabui Adeišviliui, buvusiam teisingumo ministrui, kuris, Nacionaliniam judėjimui 

pralaimėjus rinkimus, išvyko iš šalies, ir dabar in absentia yra kaltinamas kalinių 

kankinimu.  Prieš keletą dienų Natios Mogeladzės vardas buvo siejamas su prieš pora 

savaičių kilusiu skandalu, susijusiu su internete pasirodžiusiu įrašu apie intymią sceną, 

kurioje dalyvauja trys asmenys. Įrašo paskelbimas laikomas nusikalstamu kišimusi į 

asmeninį gyvenimą ir privatumą, dėl jo atliekamas tyrimas. Vienas iš įraše matomų 

asmenų tvirtino, kad įrašas yra suklastotas, o buvo paskelbtas tik todėl, kad šis asmuo turi 

kompromituojančios medžiagos apie Ivanišvilio vyriausybės žmones, tarp kurių ir ministro 

pirmininko patarėjas Gia Khukhašvilis, vidaus reikalų viceministras ir generalinio 

prokuroro pavaduotojas. Šis asmuo taip pat teigė, kad šie trys žmonės yra susiję neteisėtais 

verslo ryšiais su Natia Mogeladze ir jos vyru. Khukhašvilis tai neigė, sakydamas, kad 

asmeniškai Mogeladzės nepažįsta. Ji tvirtino tą patį. Apie savo atsistatydinimą jokių 

komentarų Natia Mogeladzė nepateikė.
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Laikraštis „Квела сиахле“: Задержат ли Натию Могеладзе? (Ar bus sulaikyta Natia 

Mogeladzė?) 2013-05-29   

Parlamente buvo įsteigta laikinoji audito komisija tirti finansinę– ekonominę Valstybinio 

audito tarnybos veiklą 2012 m. Komisijos ataskaitoje teigiama, kad Audito tarnyboje buvo 

vykdomas buvo mokamos neteisėtos premijos, auditoriai parenkami remiantis asmeniniais 

                                                 
7
 DFWatch Controversial head of party finance watchdog resigns; prieiga internete: 

http://dfwatch.net/controversial-head-of-party-finance-watchdog-resigns-86284-19848 



 
6 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras 

santykiais, kuras išeikvotas itin dideliais kiekais, užfiksuoti ir kiti pažeidimai. „Turėjusi 

būti labiausiai nepriklausoma institucija iš tiesų buvo visiškai priklausoma nuo politinės 

partijos „Nacionalinis judėjimas“. Paaiškėjo, kad audito tarnyba, kuriai parlamento 

nurodymu kasmet buvo skiriama 400, vėliau 350 etatų, buvo sukomplektuota tik iš 200 

darbuotojų. Iš esmės premijų fondas buvo kaupiamas iš to, kad nebuvo priimta žmonių į 

visus numatytus etatus. Kas susiję su Audito tarnybos padaliniu, užsiimančiu politinių 

partijų finansine kontrole, žinoma, kad 97 proc. nubaustų baudomis asmenų buvo susiję tik 

su viena politine koalicija. Ankstesnė valdžia buvo taip pakeitusi teisės aktus, kad bet koks 

finansavimo kontrolės veiksmas būtų leistinas. Institucijos aparato žmonės gaudavo daug 

didesnes premijas, nei paprasti auditoriai visus kartu paėmus. Mogeladzės tarnyba, kurioje 

dirbo 19 žmonių, paėmė 150 proc. daugiau premijų nei visi kiti kartu sudėjus. Partijų 

kontrolės tarnybos vadovė Natia Mogeladzė paėmė 30 000 larių. Parlamentui komisija 

pateikė tyrimo ataskaitą, ir jis turi priimti sprendimą dėl Mogeladzės įstaigos. Pasak 

komisijos atstovo „Manau, kad ponia Mogeladzė turi būti patraukta jei ne baudžiamojon, 

tai bent jau moralinėn atsakomybėn už tai, kaip veikė jos vadovaujama įstaiga prieš 

rinkimus“.
8
  

 

Laikraštis „Аlia.ge“ „Meчта повысила «палача» Могеладзе?“ (Svajonė paaukštino 

„budelę“ Mogeladzę?) 2013-12-05 

Kaip skelbia laikraštis „Alia“, buvusiųjų Kontrolės rūmų, dabar Audito tarnybos, vadovas 

Laša Tordija pavertė įstaigą tikru „nacionalų“ prieglobsčiu: jie įsitaisė taip, kad naujoji 

valdžia jiems viską leidžia. O jaukiausiai iš visų yra įsitaisiusi „budelė“ Natia Mogeladzė, 

kuri daugybę žmonių nuskurdino, paskirdama milžiniškas baudas. Užuot ją patraukę 

atsakomybėn, paaukštino. Juridinio departamento darbuotoja Nino Ciklauri pasakoja: „Po 

valdžios pasikeitimo Audito tarnyboje beveik niekas nepasikeitė. Tikriausiai žinote, kas 

vyko Levano Bežašvilio laikais. (...) Metų metais finansiniais reikalais užsiiminėjo tik 

keletas žmonių. Darbuotojai nebuvo prileidžiami prie sutarčių. Tebuvo keli teisininkai, 

kurie visada užsiiminėjo nešvariais valdžios reikalais. Dar Bežašvilio laikais buvo įsteigtas 

juridinis viešosios teisė asmuo „Valstybinio audito institutas“, kurį visi „naudojo“ savo 

reikmėms. Iš pradžių ši organizacija turėjo kitą paskirtį, nevykdė jokių funkcijų, nieko 

neveikė. Jos įsteigimas turėjo tokį pateisinimą: ji, neva, turėjo rengti auditorius, kuriems 
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Kontrolės rūmai išduotų sertifikatus, o jie tikrintų valstybinį sektorių. Paaiškėjo, kad ši 

organizacija tebuvo afera. Ji neparengė nei vieno žmogaus, o neseniai paskelbė apie 

priėmimą. Iš tiesų, iš Valstybės audito į šią organizaciją „tekėjo“ pinigai. Ta pati Natia 

Mogeladzė, kurią, aš maniau, naujoji valdžia nužudys, perėjo į tą organizaciją ir joje 

jaučiasi kur kas geriau, ramiau ir patogiau. Nepamenu, kad Bežašvilis jai kada būtų kokią 

pastabą davęs. Matyt, ją nuolatos valdo kažkas „iš išorės“. Kai reikėdavo spręsti kokį rimtą 

klausimą, vadovybė užsidarydavo pas Mogeladzę. Apie jų reikalus iki pat Juridinės 

tarnybos pabaigos nieko nebuvo žinoma. Net jei reikalas būdavo itin skubus, darbuotojams 

jie nepatikėdavo nei menkiausio dokumento. Matyt, ji vykdė itin svarbius nurodymus, 

todėl gyveno prašmatniai, pradedant brangiais automobiliais, baigiant didžiulėmis algomis 

ir premijomis. Mogeladzės niekas netrukdo, jos vardo niekas net nepamini. Gyvena sočiai, 

gauna tą patį atlyginimą. Kad būtų išsaugotas jos atlyginimas, teko sumažinti darbuotojų 

skaičių– buvo atleistas 21 žmogus. Pinigai buvo sutaupyti taip, kad vadovybė 

nenukentėtų.“ 

 

 
PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės 

šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.
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