
272

Antoni Kañczuga

Rejent * rok 13 * nr 10(150)
pa�dziernik 2003 r.

Antoni Kañczuga

Wspomnienie o Profesorze

Mija blisko rok od �mierci nestora polskich prawników, niekwestio-
nowanego autorytetu doktryny prawa handlowego i cywilnego, prof. dra
hab. Adam Szpunara.
Dzieli³y nas rejony dzia³ania i zamieszkania, pozycja spo³eczna i wiek.
Ten mieszkaj¹cy w £odzi i dzia³aj¹cy w �rodowisku ³ódzkim nauczy-

ciel akademicki na�wietla³ w ró¿ny sposób rozwa¿ane zagadnienia prawa,
nierzadko odwo³uj¹c siê do ich filozoficznych aspektów. Gdyby przyj¹æ
star¹ definicjê, ¿e prawo jest sztuk¹ dobra i s³uszno�ci (ius est ars boni
et equi), to Profesor Adam Szpunar by³by na pewno niedo�cignionym
Mistrzem.
Oprócz pracy dydaktycznej zajmowa³ siê równie¿ interpretacj¹ prze-

pisów prawnych. Napisa³ wiele prac naukowych. Opracowywa³ komen-
tarze i udziela³ licznych pisemnych odpowiedzi, które cechowa³o to, ¿e
zawarte w nich wyk³adnie by³y zawsze logiczne i uwzglêdnia³y interesy
ró¿nych stron. Zasad¹, któr¹ siê kierowa³, by³a zasada sprawiedliwo�ci,
czêsto jako has³o umieszczana na budynkach s¹dów: �Sprawiedliwo�æ
jest ostoj¹ mocy i trwa³o�ci Rzeczypospolitej�, zasada której brak pro-
wadzi do bezprawia.
Profesor Adam Szpunar by³ otwarty na nowo�ci, o czym �wiadcz¹

liczne artyku³y i recenzje.
W 1993 r. opublikowa³ w miesiêczniku Rejent artyku³y O podpisie

wystawcy weksla i Forma podpisu na testamencie w³asno�ciowym, w któ-
rych analizowa³ istotê podpisu, jego formê (skrót podpisu � parafa) i czy-
telno�æ.
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W tym czasie opracowa³em artyku³ O podpisach na wekslu, który
równie¿ wys³a³em do redakcji tego¿ miesiêcznika.
Nasze pogl¹dy by³y rozbie¿ne.
Redakcja miesiêcznika Rejent, publikuj¹ca opracowania wspó³pracu-

j¹cego z ni¹ Profesora, uznanego autorytetu, zaleci³a mi, bym swoje
opracowanie z nim skonsultowa³, a nawet zorganizowa³a nam spotkanie.
W czasie spotkania, po pe³nej emocji dyskusji, nie tylko radzi³, ale na-

mawia³, abym swoje pogl¹dy przedstawi³ na ³amach czasopisma. Pos³u-
cha³em Jego rady. Mój artyku³ ukaza³ siê równie¿ w miesiêczniku Rejent.
Nasz spór o to, jaki ma byæ podpis, rozstrzygn¹³ S¹d Najwy¿szy

w uchwale z dnia 30 grudnia 1993 r., odpowiadaj¹c, ¿e podpis musi
zawieraæ co najmniej nazwisko. Dla wa¿no�ci weksla prawo nie wymaga
jednak, aby podpis by³ czytelny. Podpis nieczytelny powinien byæ z³o¿ony
w formie u¿ywanej przez wystawcê.
Na opinii Profesora opar³ swoje stanowisko S¹d Najwy¿szy w sprawie

odpowiedzialno�ci banku za zap³atê czeków rozrachunkowych bez po-
krycia, na których bank zamie�ci³ gwarancje zap³aty. I w tej dziedzinie,
jak widaæ, by³ autorytetem.
Brak ProfesoraAdama Szpunara to zarazem brak �wiadomo�ci, ¿e jest

kto�, u kogo mo¿na potwierdziæ swoje racje lub rozwiaæ w¹tpliwo�ci
i znale�æ w³a�ciwe rozwi¹zanie.
Do koñca ¿ycia by³ niekwestionowanym autorytetem w �rodowisku

prawników polskich i w polskim wymiarze sprawiedliwo�ci. Takim te¿
pozostanie i po �mierci.


