
ДР ВИКТОР КОРОШЕЦ (1899—1985)
У Љубљани je 16. новембра 1985. године умро др Виктор Корошец, редовни члан Словенске академије знаности ин уметности y Љубљани и пензионисани професор Римскога права и Опште историје државе и права на Правном факултету и Историје старога века на Филозофском факултету y Љубљани.Виктор Корошец je рођен новембра 1899. године. Правни факул- тет je завршио y Љубљани. Кратко време je био судски приправник a затим секретар и асистент Правног факултета y Љубљани за Међународ- но право. Убрзо je прешао на правну историју. Године 1924. и 1925. провео je на последипломским студијама y Лајпцигу код професора Кошакера (Paul Koschaker), једног од највећих романиста и оријента- листа тог времена. Резултат тих студија je његова књига о одговорнос- ти наследника за дугове оставиоца (Die Erbenhaftung nach romischem Recht, Leipzig 1927) којом je хабилитован y професора Римскога права и која je изазвала велику пажњу међународне правне романистике. Ње- гову тезу о неподељивости дугова y старом римском праву прихватили су многи романисти a општа оцена критике била je врло позитивна.Године 1927. изабран je за доцента за Римско право. Године 1928. и 1929. поново je провео y Лајпцигу. Овога пута научио je од професора Кошакера старе оријенталне језике: сумерски, акадски и хепитски, па je, са својим великим талентом и упорношћу, почео да изучава изворне глинене плочице писане клинописом, које су почетком овога века иско- пане y великом броју. Резултат свега je била књига о хетитским држав- ним уговорима (Hethltische Statsvertrage Ein Beifrag zu ihrer juristischen Wertung) издата y Лајпцигу 1931. године. Ова књига, по општем увере- њу, спада y класична дела правне оријенталистике. To, можда, најбоље доказује чињеница да je 1945. поново објављена y Источној Немачкој и Израелу. После смрти Кошакера, Виктор Корошец je, све до смрти смат- ран водећим научником правне оријенталистике. Зато je био позван да y вепиком Лајпцишком приручнику оријенталисгике (Handbuch der Orien- talistik) објављеном 1964. године обради (под насловом Keilschrift Recht) сва клинописна права од сумерског, вавилонског, асирског, хетитског до ухаритског права. И ова књита je добила најласкавију оцену међународ- не критике.У међувремену je покојни професор Корошец објавио неколико прерађиваних и допуњаваних издања свога уџбеника Римскога права и превод Хамурабијевог закона на словеначки језик.Поред ових књига, проф. Корошец je објавио велики број чланака из области Римскога и клинописних права y готово свим земљама Ев- ропе. Поднео je више научних саопштења на међународним романистич- ким и оријенталистичким научним скуповима.Године 1956. проф. Корошец је изабран за редовног члана Сло- венске академије знаности ин уметности. Од тада па до смрти био je управник Оријенталистичког института Академије, који je и основан на његов предлог. Од 1961. године био je председник Терминолошке комиси- је Академије. 413



АПФ, 4/1986 — In memoriam(стр. 410-416)Пок. Виктор Корошец je био редован професор Римскога права на Правном факултету. Од ослобођења предавао je и Општу историју др- жаве и права. Био je декан Правног факултета (1938—1939) и два пута продекан (1939—1940. и 1948—1950). По одласку y пензију, цредавао je Историју старих народа на Филозофском факултету y Љубљани. Због своје хумане и широкогруде природе и своје изузетне скромности, само- критичности и самоконтроле, био je омиљен код својих колега и свих професора са којима je долазио y додир. Његови стуценти истичу његову способност да изузетно лепим стилом и врло јасно изложи и најсложе- није проблеме као и његову хуманост и правичност на испитима.За своје заслуге на педагошком и научном пољу, Виктор Корошец je одликован Орденом рада са црвеном заставом и Орденом заслуге за народ са златном звездом. Добио je награду Кидричеве задужбине за дело о клинописним правима издато у Лајпцигу и Кидричеву награду за животно дело. Године 1980. добио je титулу Заслужни професор.Слава Виктору Корошецу и његовом великом делу.
Драгомир Стојчевић
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