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IN MEMORIAM

Prof. dr. sc. Željko Horvatić rođen je 6. kolovoza 1934. u Sisku. Diplomirao je na Pravnom 
fakultetu u Zagrebu 1956. godine, magistrirao 1962., a 1977. godine je doktorirao. Radio je 
šest godina kao sudac i predsjednik suda, a deset godina je bio savjetnik i inspektor u pra-
vosudnoj upravi. Više od četvrt stoljeća je bio nastavnik kaznenog prava, međunarodnoga 
kaznenog prava i kriminologije na Pravnom fakultetu u Rijeci, a potom u Zagrebu. Na oba 
fakulteta bio je dekan. Gotovo dva desetljeća predavao je na Visokoj policijskoj školi u Za-
grebu. 

Sudjelovao je na međunarodnim stručnim i znanstvenim kolokvijima i kongresima Me-
đunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP), kongresima UN-a za prevenciju kriminala i 
postupanje s počiniteljima kaznenih djela, Međunarodnog kriminalističkog udruženja, Među-
narodnog udruženja za društvenu obranu te Međunarodnog udruženja za psihijatriju i pravo.

Jedan je od utemeljitelja i u više mandata član uprave i predsjednik Hrvatskog udruže-
nja za krivično pravo, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu s aktivnim sudjelo-
vanjem na gotovo svim savjetovanjima tih udruženja. Bio je član Izvršnog odbora Savjeta za 
mir i prava čovjeka HAZU, predsjednik Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstve-
nika u Zagrebu, član više odbora  Hrvatskog sabora te Nacionalnog vijeća Hrvatskog sabora 
za praćenje Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije, predsjednik Komisije za ratne 
zločine, državni savjetnik u Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu uprave i lokalne samou-
prave te predsjednik Komisije za izradu Kaznenog zakona iz 1997. godine.

Bio je voditelj hrvatskog izaslanstva u Europskom odboru za probleme kriminala Vije-
ća Europe (CDPC) i član Ureda tog Odbora i voditelj izaslanstva Republike Hrvatske u Sku-
pini zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO). Objavio je desetak knjiga i 
stotinjak stručnih i znanstvenih radova iz kaznenog prava, međunarodnoga kaznenog prava, 
politike suzbijanja kriminala i kriminologije. 

Godišnju državnu nagradu za znanost dobio je 2003. godine, a Državnu nagradu za 
životno djelo u znanosti 2006. godine.

Za zasluge u znanosti odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 
1996. godine, a zagrebačko Sveučilište mu je dodijelilo počasno zvanje profesora emeritusa 
tog Sveučilišta.


