Д-р Бобан Мисоски е роден на 07-ми јануари 1981-та година во Тетово.
Во февруари 2013-та година на Правниот факултет “Јустинијан Први”, Универзитет “Св.
Кирил и Методиј” во Скопје успешно ја одбранил докторската дисертација под наслов
”Гаранцијата како мерка за обезбедување присуство на обивнетиот во текот на казнената
постапка”, со што се стекнал со научен степен доктор на правни науки.
Во учебната 2004/2005 година се запишал на постдипломските студии по казнено право и
криминологија на Правниот факултет ”Јустинијан Први”, Универзитет “Св. Кирил и
Методиј” во Скопје каде што ги положил предвидените испити со просечна оценка 10.00.
Со научниот степен магистер на правни науки од областа на казненото право се стекнува
по успешно одбранетиот магистерски труд насловен како “Постапка за спогодување за
вината како начин за забрзување на казнената постапка” во месец мај 2008-та година.
Дипломирал на Правниот факултет “Јустинијан Први”, Универзитет “Св. Кирил и
Методиј” во Скопје во 2003-та година.
Во текот на студиите бил активно вклучен во Клиничката програма на Правниот факултет
“Јустинијан Први” во Скопје, како и при изведувањето на програмата Учиме Право, во
рамките на НВО Младински образовен форум.
Во периодот од месец јуни 2003 година до месец jануари 2004 година бил набљудувач на
судења во Основниот суд во Тетово. Од месец февруари 2004 година до месец септември
2007 година во рамките на Проектот за модернизација на судството во Македонија УСАИД бил Правен координатор во Стручната служба на Судскиот буџетски совет, при
Врховниот суд на Република Македонија, каде подоцна бил и консултант при изработката
на Нацрт Законот за судска служба.
Во учебните 2003/2004 до 2007/2008 година бил континуирано избиран за демонстратор
на Институтот за казено право на Правниот Факултет-“Јустинијан Први” во Скопје.
Со одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет “Јустинијан Први”,
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје на седницата одржана на 29-ти јуни 2013та година е избран за доцент на научната област казнено процесно право. На истиот
факултет со одлука на Наставно-научниот совет од 10-ти септември 2008-та година за прв
пат бил избран за асистент на научната област казнено процесно право.
Автор е на повеќе од триесет научни и стручни трудови објавени во домашни и странски
списанија и зборници. Коавтор е на два универзитетски учебници: Компаративно казнено
процесно право и Казнено процесно право.
Има остварено повеќе научни и стручни патувања меѓу кои најзначајни се: студиски
престој на Правниот факултет на Универзитетот Нортвестерн во Чикаго, Илиноис, САД,
студиски престој на Правниот факултет при Универзитетот во Сарбрукен, СР Германија,
студиски престој на Правниот факултет на Универзитетот во Ајдахо, САД; студиска

посета на Врховниот суд на Соединетите Американски Држави, Националниот судски
центар, Националниот центар за судска администрација во Вашингтон ДЦ, Врховниот суд
на Канзас и Федералниот основен суд на Канзас во Канзас Сити, САД; како и студиски
престој на Queens Универзитетот во Белфаст, Обединетото Кралство.
Учествува во спроведувањето на повеќе научни истражувања во рамките на реформата на
казненото законодавство во Република Македонија како член на работната група при
Министерството за правда на Република Македонија за реформа на Законот за кривична
постапка.
Со свои излагања учествувал на повеќе семинари, конференции и работилници.
Од месец септември 2005 година е секретар на телото за полиција при Здружението за
Казнено право и Криминологија на Република Македонија, додека од септември 2012-та
година е и секретар за Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во рамките на
Мрежата на правни факултети на Југоситочјна Европа – SEELS Network.

