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Slowo wstêpne

S³owo wstêpne
Jubileuszowy numer, 150 Rejenta, zgodnie z ¿yczeniem Rady Programo-

wej po�wiêcony pamiêci nieocenionego prof. dra hab. Adama Szpunara,
powsta³ przy pomocy prof. dra hab. Sylwestra Wójcika.

Na przebogaty dorobek naukowy prof. dra hab. Adama Szpunara
sk³adaj¹ siê równie¿ publikacje, które ukaza³y siê na ³amach naszego
czasopisma.

Wspó³pracê autorsk¹ rozpocz¹³ jednocze�nie z redakcyjn¹, staj¹c siê
od pocz¹tku cz³onkiem Rady Programowej. Jego publikacje by³y niezwy-
kle u¿yteczne w praktyce notarialnej i pozwoli³y na wyja�nienie wielu
kontrowersyjnych zagadnieñ. Notariusze i czytelnicy oczekiwali na nie.
Wielka wiedza i rzadko spotykana umiejêtno�æ jej przekazywania spra-
wia³y, ¿e czêsto powo³ywano siê na g³oszone przez Niego tezy, rozstrzy-
gaj¹ce sporne lub nie do koñca wyja�nione kwestie prawne. W artyku³ach,
pisanych w sposób przystêpny i piêkn¹ polszczyzn¹, porusza³ aktualne
tematy z szeroko rozumianego prawa cywilnego i jego procedury. By³
autorem cennych komentarzy i prac monograficznych z prawa wekslowego
i czekowego. Publikacje z tego zakresu wnios³y wiele nowego i trwa³ego
do doktryny, a tak¿e wyja�ni³y i przybli¿y³y trudne problemy, z którymi
spotykamy siê w bie¿¹cej pracy. Tematyka Jego publikacji jest niezmiernie
szeroka. Nie sposób wymieniæ wszystkich poruszanych przez Niego pro-
blemów. Zajmowa³ siê dziedziczeniem ustawowym i testamentowym, a w
kilku artyku³ach szczegó³owo i w ró¿nym kontek�cie omówi³ instytucje
zachowku. Przedmiotem publikacji by³y równie¿ trudne zagadnienia
wystêpuj¹ce przy przeniesieniu w³asno�ci nieruchomo�ci, a w szczególno-
�ci odst¹pienia od umowy i odpowiedzialno�ci w³a�ciciela nieruchomo�ci
nie bêd¹cego d³u¿nikiem hipotecznym. Omawia³ równie¿ charakter praw-
ny wykonania zobowi¹zania, odpowiedzialno�ci porêczycieli w ró¿nych
aspektach i przez okre�lone podmioty. Zajmowa³ siê tak¿e form¹ i zna-
czeniem prawnym podpisu na testamencie w³asnorêcznym oraz podpisu
wystawcy weksla. Prezentowane tam pogl¹dy zaliczane s¹ do kanonów
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wiedzy z tej dziedziny prawa, na które powo³uj¹ siê autorzy i judykatura.
Nada³ wspó³czesn¹ tre�æ hipotece i wyja�ni³ jej now¹ rolê w obrocie
cywilnym, a tak¿e jako zabezpieczenia kredytu bankowego. Wiele uwagi
po�wiêci³ wyja�nieniom zwi¹zanym z instytucj¹ ksi¹g wieczystych, pod-
kre�laj¹c znaczenie uzgodnienia tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym jako gwaranta bezpiecznego obrotu cywilnoprawnego.
Samodzielnym tematem jego rozwa¿añ by³a instytucja porêczenia, w tym
porêczenia udzielonego przez jednego z ma³¿onków przy zabezpieczeniu
kredytu w nowym prawie bankowym. Wszechstronna wiedza i wra¿liwo�æ
na niedostatki prawa i konieczno�æ wyja�nienia trudnych zagadnieñ spo-
wodowa³y, ¿e porusza³ wiele bie¿¹cych tematów, jak np. przyczynienie siê
do powstania szkody w wypadku komunikacyjnym czy te¿ skutki prawne
wpisu umownego prawa pierwokupu do ksiêgi wieczystej.

By³ �wietnym glosatorem. Napisa³ ³¹cznie 20 glos do Rejenta, a ka¿da
z nich jest przyczynkiem do nowego pogl¹du teoretycznego, bêd¹cego
przedmiotem orzeczenia. S¹ one nadal wielce u¿yteczne w praktyce no-
tarialnej.

Profesor Adam Szpunar by³ cz³owiekiem niezwykle skromnym, przy-
chylnym tym wszystkim, którzy oczekiwali od niego pomocy, wyja�nienia
konkretnego casusu wynikaj¹cego z bie¿¹cych przepisów. Nikomu nie
odmówi³ konsultacji. Prowadzi³ je w sposób przystêpny i w niezwykle
serdecznej atmosferze. Z tymi walorami Jego charakteru spotykali�my siê
w okresie d³ugoletniej wspó³pracy redakcyjnej. Przy nawi¹zywaniu kon-
taktu w 1993 roku i w pó�niejszym okresie podkre�la³, ¿e jest to konty-
nuacja Jego wspó³pracy z Przegl¹dem Notarialnym, a zarazem wyraz
atencji, jak¹ obdarza³ zawód notariusza i notariat.

By³ wyj¹tkowo aktywnym cz³onkiem Rady Programowej, uczestniczy³
we wszystkich spotkaniach, na których przedstawia³ problemy prawne
nurtuj¹ce naukê i wyja�nia³ je. Zagadnienia wystêpuj¹ce w praktyce
notarialnej inspirowa³y Go do opracowania wielu artyku³ów.

Z wielkim zaanga¿owaniem w³¹cza³ siê w prace kongresów notariatu
polskiego. Wyg³asza³ na nich referaty poruszaj¹ce, jak zwykle, najistot-
niejsze zagadnienia prawne.

Zawsze by³ gotowy do wspó³pracy.
Do ostatniej chwili ¿ycia by³ z nami i niech tak pozostanie.

Romuald Sztyk


