
Prof.dr. sc. Davor Krapac rođen je 1947. godine u Zagrebu gdje je 
diplomirao, magistrirao i doktorirao (1980) na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao odvjetnički vježbenik u 
Zagrebu. Pravosudni ispit položio je 11. X. 1973. godine. U zvanje 
znanstvenog asistenta izabran je 31. V. 1978. godine, u zvanje 
znanstvenog suradnika i docenta 23. VI. 1981. godine a dana 27. II. 
1987. godine u zvanje znanstvenog savjetnika i redovitog 
profesora. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu obavlja nastavničke 
dužnosti na predmetu Kazneno procesno pravo na dodiplomskom 
i poslijediplomskom studiju te izbornim predmetima Međunarodno 
kazneno pravo (na dodiplomskom studiju) i Dokazno pravo u 
kaznenom postupku (na poslijediplomskom studiju). Od 2004. 
godine voditelj je Poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih 
znanosti, našega najstarijeg kontinuiranog pravnog 

poslijediplomskog studija. Predavao je i na drugim poslijediplomskom studijima (iz autorskog, 
porodičnog i europskog prava). Održavao je pojedinačna predavanja na pravnim fakultetima 
sveučilišta u Ljubljani, Sarajevu i Grazu a na Pravnoj fakulteti Univerze v Mariboru predavao je 
kolegij Kazensko procesno pravo. Na Visokoj policijskoj školi MUP RH u Zagrebu nositelj je 
kolegija Kazneno procesno pravo. Predavao je povremeno na ljetnim pravnim školama Instituta 
za ustavnopravnu i zakonodavnu politiku (COLPI) Srednjoeuropskoga sveučilišta u Budimpešti. 
U akad. godinama 2001/2. i 2002/3 obnašao je čast i dužnost dekana Fakulteta. Profesor Krapac 
nositelj je stipendije Humboldtove fondacije 1986/87/88 godine koju je koristio za boravak na 
Max-Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, SR Njemačka. Taj je 
institut i kasnije višekratno posjećivao i surađivao na pojedinim projektima. Višekratno je 
boravio na seminarima “Istituto superiore di scienze criminali” u Siracusi. Sudjelovao je na 
brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima. Bio je suradnikom u nekoliko znanstvenih 
istraživanja i projekata u Hrvatskoj i Sloveniji. Od 1991. do 2004. godine bio je predsjednikom 
Predsjedništva Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. Pokretač je i glavni urednik 
časopisa za kaznenopravne znanosti “Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu”. Do sada je 
objavljeno 19 redovitih brojeva ovoga časopisa i dva izvanredna od kojih jedan sadrži engleske 
prijevode naših kaznenih zakona koji su i danas referentni tekstovi, čak i za službenu uporabu 
pred našim državnim tijelima. Pokrenuo je 1998. godine biblioteku “Vladimir Bayer” za područje 
kaznenopravnih znanosti. 1999. godine utemeljio je Hrvatsku udrugu za europsko kazneno 
pravo. Profesor Krapac je bio članom Ustavne komisije Sabora koja je pripremila tekst Ustava 
RH od 22. XII. 1990. godine. Od ljeta 1994. do ljeta 2000. godine bio je članom Državnog 
sudbenog vijeća iz reda sveučilišnih profesora. Od jeseni 2000. do mjeseca studenoga 2003. 
godine bio je ekspertnim članom Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora, a za vrijeme proteklih 
parlamentarnih izbora, članom Etičkog povjerenstva. 15. III. 2000. godine izabran je za stalnog 
vanjskog znanstvenog savjetnika Ustavnog suda RH. Od 26. X. 2001. do danas članom je 
Državnoodvjetničkog vijeća RH, a od 2004. godine članom je Odbora za ustav, poslovnik i 
politički sustav Hrvatskog sabora. Od 1998-2004. bio je članom Komisije za polaganje 
pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravosuđa RH. Sudjelovao je, kao član ili predsjednik, u 
raznim radnim skupinama za pripremu više zakonskih nacrta u Ministarstvu pravosuđa RH, gdje 
ima naslov državnog savjetnika bez prijema u službu od 15. IV. 1996. godine. Sudjelovao je 
također pri izradi izvješća koje je Vlada RH, sukladno obvezama iz pojedinih mnogostranih 
ugovora o ljudskim pravima, pripremala za  međunarodne institucije kao što su UN i Vijeće 
Europe. U predmetu Ademi&Norac nastupao je 2004/2005. godine kao amicus curiae, zajedno sa 
profesorom M. Damaškom sa Yale Sveučilišta u SAD, pred Međunarodnim kaznenim sudom za 
bivšu SFRJ. Profesor Krapac je do sada objavio 10 knjiga ili samostalnih publikacija te preko 60 
znanstvenih i stručnih članaka u domaćim te nekim inozemnim (Njemačka, Nizozemska, Italija, 



Kanada, Slovenija, Makedonija, Španjolska) pravnim časopisima. Radovi se, osim na temeljne 
kaznenoprocesne teme, odnose na prava čovjeka i uređenje kaznenog postupka, pravo o 
činjenicama i njihovom utvrđivanju u kaznenom postupku, poredbeno kazneno procesno pravo, 
pravosudno statusno pravo, međunarodno kazneno pravo i materijalno kazneno pravo. 


