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სქესი მამრ.

დაბადების თარიღი 26.07.1977

* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.
განათლება

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი,
 სამართალმცოდნეობის სპეციალობით 1995-2000 წწ.
 სამართლის აკადემიური დოქტორი . საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის სოციალურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტი,
სამართალმცოდნეობის სპ. 2009
სამუშაო გამოცდილება
 2010-2014 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის,
სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი, როგორც კონკურსით არჩეული
 2006-2010 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი,
როგორც კონკურსით არჩეული
 2006 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მასწავლებელი
 2000 – 2006 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
იურდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის
ლაბორანტი
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

ინგლისური
რუსული

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Word; Microsoft Excel; Internet
სამეცნიერო
პუბლიკაციები

სულ რაოდენობა 21
და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
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კობა ბუაძე

(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
ოპერატიულ-სამძებრო ინფორმაციის პროგნოზირება და სახელმწიფო
კონტროლის მექანიზმები ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, № 2, 2016
პირის ბრალეულობის საკითხის განსაზღვრა შინაგანი რწმენის ლოგიკური
პრინციპის მიხედვით. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომების კრებული, №7, 2016
Правовые и психологические основы допроса несовершеннолетних.
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, № 1(54), 2016
გონივრული ეჭვისა და შინაგანი რწმენის სამართლებრივი და
ფილოსოფიური მნიშვნელობა სისხლის სამართლის პროცესში, ჟურნ.
„მართლმსაჯულება და კანონი“, № 1, 2015
ბრალის შემეცნების ფილოსოფიურ–თეორიული ანალიზი. ჟურნალი
„სამართალი“

ტრენინგები / სემინარები

2008 –1,2 გვ. 31–37.

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
2002 წ. ქ. ბაკურიანი – ტრენინგი თემაზე: „ადამიანთა (ლტოლვილთა და
იძულებით გადაადგილებულ პირთა) უფლებების დაცვა საქართველოში.

(გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი)

2008 წ. ქ. თბილისი – ტრენინგი თემაზე: „სასამართლო ხელისუფლების
ორგანიზაცია“). საქართველოს იურისტთა კავშირი
2008 წ. ქ. თბილისი – „ტრენინგი თემაზე.“ ადამიანის უფლებები და
სამართალი

საქართველოს იურისტთა კავშირი.

2011 წ.
მასტერ

ქ. თბილისი – ტრენინგი თემაზე: „სწავლების მეთოდოლოგიის
კლასი“.
(მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობისა
და

სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი).
2015 წ.
ქ. ქუთაისი - ტრენინგი თემაზე: „სამართლის სწავლების
მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა“.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
2001-2002 - გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის პროექტი,
„ლტოლვილთა და დევნილთა სამართლებრივი დახმარება“/უფ.
კონსულტანტი

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
2012-2014 თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული
2012-2014 სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“
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კობა ბუაძე

2001–2006 წლები ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის (ლაბორანტი) –
მასწავლებელი.
1996–1999 წლებში რამოდენიმე საგაზეთო სტატია „ახალგაზრდა
იურისტში“.
2001 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი. ქ. ქუთაისის
ადვოკატურის ადვოკატი.
2001 წლიდან საქართველოს იურისტთა კავშირის წევრი.
2002 წლიდან საქართველოს ეკონომისტთა და იურისტთა ფედერაციის
ვიცე პრეზიდენტი.
2005 წლიდან საქართველოს შ.ს.ს. ორგანოებშია.
2006 წლიდან ანტიკორუფციული საინფორმაციო ანალიტიკური
ცენტრის დასავლეთის რეგიონის, ქ. წყალტუბოს განყოფილების
უფროსის მოადგილე.
2006–2007 წ. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
სამართლის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
2009 წლიდან სამართლის დოქტორია.
2010 წლიდან დღემდე – ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის, სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2010 წლიდან თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი.
2013 წლიდან თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ქუთაისის
ჟურნალისტიკისა და ფილოლოგიის და სკოლის დეკანი.

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
1. ადამიანის უფლებათა დაცვის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოს სისხლის
სამართლის პროცესში. 2009 ქ.ქუთაისი. კ. ბუაძე.
2. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტისა და საპროცესო შეთანხმების ზოგიერთი
აქტუალური საკითხი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კანონმდებლობით. ქუთაისი. 2009. კ. ბუაძე.
3. ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები.
ქუთაისი, 2011. კ. ბუაძე; ზ.მჟავანაძე.
4. საპროცესო შეთანხმების აქტუალური საკითხები სისხლის სამართლის
პროცესში, კ. ბუაძე, ქუთაისი, 2014
5. მართლმსაჯულების სისტემისაგან დაზარალებულის რევიქტიმიზაციის
თავიდან აცილების მექანიზმები. კ. ბუაძე, ქუთაისი, 2015
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