Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović roñen je 17. veljače 1940. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju
završio je u Osijeku. Diplomirao je u siječnju 1964. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu kao jedan od najboljih studenata svoje generacije. Akademski stupanj magistra pravnih
znanosti stekao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1972. godine, obranivši magistarski rad pod
naslovom "Suučesništvo u maloljetničkoj delikvenciji na području općine Osijek". Mentor
magistarskog rada je bio ugledni prof. dr. sc. Bogdan Zlatarić koji je obnašao i dužnost glavnog
tajnika Meñunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP).
Doktorat pravnih znanosti stekao je 1984. godine, takoñer na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nakon što
je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Sudjelovanje grañana u suvremenom jugoslavenskom
krivičnom suñenju". Mentor doktorske disertacije bio je akademik Vladimir Bayer a članovi
povjerenstva za obranu doktorskog rada pored mentora bili su prof. Franjo Bačić, redoviti profesor
Pravnog fakulteta u Zagrebu, te Momčilo Grubač, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu.
Nakon diplomiranja bio je sudački vježbenik, a zatim se zaposlio u Skupštini općine Osijek kao
voditelj ureda gradonačelnika Osijeka gospodina Joze Petovića (u ono vrijeme predsjednik Skupštine
općine). Nakon toga obnašao je dužnost tajnika Skupštine općine Osijek.
Na Pravnome fakultetu Osijek nastavnik od njegova osnivanja, najprije kao predavač – vanjski
suradnik, a od 1984. godine u radnom odnosu i to kao docent, izvanredni profesor, redoviti profesor, te
redoviti profesor u trajnom zvanju iz predmeta Kazneno procesno pravo.
Niz je godina bio predstojnik Katedre kaznenopravnih znanosti. Utemeljitelj je i nastavnik
Poslijediplomskog specijalističkog studija Kazneno pravo na Pravnom fakultetu Osijek. Sudjeluje u
nastavi na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u
Zagrebu.
Obnašao je dužnost predsjednika Poslovnog odbora Pravnog fakulteta u Osijeku (od 1984. do 1991.),
te dekana toga Fakulteta (od 1995. do 1999., te od 2003. do 2007.).
Obavljao je i danas obavlja i mnoge druge javne poslove. Predsjednik je Znanstvenog vijeća
Akademije pravnih znanosti Hrvatske, te predsjednik Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske.
Hrvatski je branitelj iz Domovinskog rata. Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata.
Počasno znanstveno-nastavno zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Vladimiru Ljubanoviću,
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Senat je dodijelio 2. travnja 2012. godine zbog istaknutoga znanstvenog rada
kojim je bitno pridonio razvitku znanosti Republike Hrvatske te posebice razvoju pravnih znanosti i
unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost Pravnog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.

