
Curriculum Vitae                        ნუგზარ სალია 

1 
 

 
სახელი: ნუგზარ 
 
გვარი: სალია 
 
მისამართი: 

დაბადების თარიღი და ადგილი:  1964 წლის 26 ივლისი, ქ. ოჩამჩირე, საქართველო; 

ტელეფონი:  

მობილური:  

ელ-ფოსტა:  
 

განათლება 
 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობა - 
1986; 
 

სამუშაო გამოცდილება 

 
 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით - 

2017 წლის  ივნისიდან დღემდე; 
 

 ა(ა)იპ ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო - აღმასრულებელი დირექტორის 
მოადგილე - 2017 წლის 1 ივნისიდან დღემდე. 
 

 ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია -  სახელმწიფო 
რწმუნებულის-გუბერნატორის მოადგილე - 2015 წლის 1 მაისიდან 2017 წლის 1 ივნისამდე. 
 

 სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუცია“ - იურიდიული სამსახურის უფროსი - 2014 წლის 13 

იანვრიდან 2015 წლის 1 მაისამდე; 
 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - ადვოკატი - 2013 წლის 27 ნოემბრიდან 2015 წლის 1 
მაისამდე; 

 
 საქართველოს მთავარი პროკურატურა - მთავარი პროკურატურის თავდაცვისა და 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში 

გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - 2013 წლის 

25 ნოემბრამდე; 
 

 საქართველოს მთავარი პროკურატურა - მთავარო პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში 

გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, უკანონო შემოსავლის 

ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს უფროსი - 2012 წლის 11 

ნოემბრიდან 2012 წლის 22 დეკემბრამდე; 
 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - ადვოკატი - 2010 წლის მაისიდან 2012 წლის 11 

ნოემბრამდე; 

 
 შ.პ.ს. „ერ-თი-ჯი“ - იურიდიული სამსახურის უფროსი - 2010 წლის მაისიდან 2012 წლის 11 

ნოემბრამდე; 
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 საქართველოს მთავარი პროკურატურა - ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო 

შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე - 2009 წლიდან 2010 წლის 14 მაისამდე; 
 

 საქართველოს მთავარი პროკურატურა - ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო 

შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის ფინანსთა, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი - 2008 წლის ნოემბრიდან 2009 წლის იანვრამდე; 
 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო 

შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის ფინანსთა, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი პროკურორი - 2007-2008; 
 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი 

დევნის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის 

სამმართველოს უფროსი პროკურორი - 2007 წლის ივლისი-აგვისტო; 
 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროს ქ. თბილისის ტერიტორიულ 

ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი პროკურორი - 
2005-2007; 

 
 საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროს ქ. თბილისის ტერიტორიულ 

ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურორი - 2005 

წლის მაისი-ნოემბერი; 
 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში 

სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

ფინანსთა სამინისტროს ქ. თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში სისხლისსამართლებრივი 

დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი - 2004-2005; 
 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში 

სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს ქ. თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში სისხლისსამართლებრივი 

დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორი - 2004 წლის მაისი-

აგვისტო; 
 

 ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა - პროკურორის უფროსი 

თანაშემწე - 2003-2004; 
 

 ქ. თბილისის გლდანი ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა - პროკურორის თანაშემწე - 
2002-2003; 

 
 საქართველოს გენერალური პროკურატურა - პროკურატურის და შსს ორგანოებში გამოძიების 

საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურატურის ორგანოებში გამოძიების 
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საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი - 2002 წლის იანვარი-ივლისი; 

 
 ქარელის რაიონის პროკურატურა - პროკურორის მოადგილე - 1999-2002; 

 
 ხაშურის რაიონის პროკურატურა - პროკურორის თანაშემწე - უფროსი თანაშემწე - 1994-1999; 

 
 ხაშურის რაიონის პროკურატურა - უფროსი გამომძიებელი - 1991-1994; 

 
 ხაშურის რაიონის პროკურატურა - გამომძიებელი - 1987-1991; 

 
 ხაშურის რაიონის პროკურატურა - სტაჟიორი - 1987 წლის აგვისტო-ოქტომბერი; 

 
 ქ. თბილისის გლდანის რაიონის პროკურატურა - სტაჟიორი - 1986-1987; 

 

ტრენინგები და სემინარები 
 

 მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა - 2005; 

 
 სერტიფიკატები საქართველოს პროკურატურასა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში 

მუშაობის პერიოდში - 2006-2012; 
 

 ავსტრიის ფედერალური რესპუბლიკის ქ. ვენის ინსტიტუტში სისხლისსამართლებრივი 

სისტემის კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი - 2009; 

 
 იუსტიციის უფროსი მრჩევლის სახელმწიფო წოდება; 

 

სხვა ინფორმაცია 

 

ჯილდოები: საქართველოს გენერალური პროკურორის არაერთი მადლობა და ჯილდო 

ფასიანი ნივთების  და ფულადი სახით; 
 
ენები:   ქართული, რუსული; 
 
კომპიუტერული პროგრამები: MS Windows, Microsoft Office, Internet Explorer; Microsoft Excel; 




