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Streszczenie. Artykuł poświęcony sylwetce i dokonaniom naukowym polskiego prawnika, prof.
Henryka Trammera (1909–1973, specjalisty procesu cywilnego i prawa międzynarodowego prywatnego i międzynarodowego arbitraŜu gospodarczego, profesora Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki,
członka kolegium Arbitrów Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Sądu ArbitraŜowego ds. śeglugi
Morskiej i Śródlądowej w Gdyni oraz Specjalnej Komisji ds. ArbitraŜu Europejskiego Komisji
Gospodarczej ONZ.
Słowa kluczowe: Henryk Trammer, prawo międzynarodowe prywatne, arbitraŜ gospodarczy

Pierwszego października 1950 r. prof. Leopold Seidler (jako prodziekan)
zatrudnił prof. Henryka Trammera na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie w charakterze profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa w Katedrze Postępowania Cywilnego, motywując to tym, Ŝe jest wybitnym specjalistą w dziedzinie postępowania cywilnego oraz dobrym wykładowcą, Ŝe cechuje
Go uczciwość i sumienność w wykonywaniu powierzonych mu zadań1. Natomiast poŜegnał prof. H. Trammera dziekan prof. dr Tadeusz Taras (w piśmie do
Oddziału Kadr UMCS):
Prof. dr Trammer Henryk pracował od października 1950 r. do 31 grudnia 1953 r. jako profesor
nadzwyczajny i Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. W czasie swojej pracy okazał duŜe zdolności dydaktyczne. Wykłady jego budziły wśród studentów duŜe zainteresowanie. Jako profesor dojeŜdŜający nie mógł poświęcić dość czasu na pracę
wychowawczą i na naleŜyte rozbudowanie kierowanego przez siebie Zakładu. Postawa społecznopolityczna bez zarzutu.

Prof. Henryk Trammer urodził się 5 stycznia 1909 r. w Krakowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Gimnazjum Klasycznym im. Jana III Sobieskiego
(1927). W latach 1927–1931 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1933 r. uzyskał doktorat, a w 1947 r. habilitację. Był profesorem nadzwyczajnym (1950) i pierwszym kierownikiem Katedry Postępowania
1
Por. opinia z dnia 01.12.1951 r. przesłana przez Oddział Osobowy UMCS do Departamentu
Kadr Ministerstwa Szkół Głównych i Nauki.
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Cywilnego (1949–1953) na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie, profesorem
nadzwyczajnym (1954–1961), następnie profesorem zwyczajnym na Wydziale
Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
(1961), kierownikiem Zakładu Cywilistyki Porównawczej i Prawa Międzynarodowego Prywatnego (od 1961), kierownikiem Zakładu Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (od 1962), przewodniczącym Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (od
1950), jednym z przewodniczących Międzynarodowego Sądu ArbitraŜowego ds.
śeglugi Morskiej i Śródlądowej w Gdyni, przewodniczącym Specjalnego Komitetu ds. ArbitraŜu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, członkiem Międzynarodowego Komitetu ArbitraŜowego takŜe autorem licznych monografii, rozpraw i podręcznika. Do klasyki literatury naleŜą: Następcza bezprzedmiotowość
procesu cywilnego (1950), Zarys problematyki międzynarodowej procesu cywilnego państw kapitalistycznych (1956), Zarzut kompensaty w kpc (1932), Ugoda
sądowa (1939) oraz szereg prac dotyczących międzynarodowych konwencji
o arbitraŜu handlowym, tzw. jednostronnych norm kolizyjnych i o strukturze
normy kolizyjnej 1955 r., pierwszy promował w skali światowej prace magisterskie z dziedziny prawa handlu międzynarodowego2.
W nocie z Wikipedii określono go jako prawnika polskiego, specjalistę
procesu cywilnego i prawa międzynarodowego prywatnego, syna wybitnego
prawnika Jerzego Trammera (1876–1936) członka Polskiej Komisji Kodyfikacyjnej z 1919 r., ucznia Fryderyka Zolla3.
W ksiąŜce Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego 1808–2008 Andrzej Bielecki pisze, Ŝe prof. H. Trammer z tymŜe Wydziałem związany był w latach 1962–1973. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego został zatrudniony w roku akademickim 1962/1963,
gdzie prowadził wykład z prawa międzynarodowego prywatnego, a takŜe seminaria oraz konwersatoria z problematyki prawa międzynarodowego i międzynarodowego arbitraŜu gospodarczego. Prof. Trammer pełnił teŜ liczne funkcje na
Wydziale. Był kierownikiem Katedry, a następnie Zakładu Prawa Międzynarodowego Prywatnego i przewodniczącym Rady Naukowej Studium Podyplomowego Handlu Zagranicznego UW. Jako uczony wielkiego formatu brał czynny
udział w Ŝyciu naukowym krajowym i zagranicznym. Działalność ta przejawiała
się przede wszystkim w uczestnictwie w wielu międzynarodowych sympozjach,
konferencjach i kongresach naukowych, gdzie w większości występował w charakterze referenta, ale takŜe w bardzo wielu publikacjach w językach obcych.
Profesor Trammer czynnie uczestniczył w Ŝyciu publicznym. Uczestnik
powstania warszawskiego, w czasie okupacji po powstaniu brał udział w tajnym
2

O sylwetce i działalności naukowej prof. Henryka Trammera przypominam w Wielkiej Encyklopedii Prawa, wyd. I, pod red. E. Smoktunowicza, Warszawa 2000; mego autorstwa jako redaktora dział procesu cywilnego.
3
Por. nota z Wikipedii.

122

Mieczysław Sawczuk

nauczaniu jako nauczyciel gimnazjalny w Starej Rawie koło Skierniewic.
W latach 1936–1939 i 1945–1948 był czynnym zawodowo adwokatem, a od
1950 r. doradca naukowym Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, a następnie (do
śmierci) przewodniczącym Kolegium Arbitrów Izby. Wystąpił w składzie polskiej delegacji do Specjalnej Grupy Roboczej do spraw ArbitraŜu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Ponadto był redaktorem naczelnym czasopisma
„Prawo w Handlu Zagranicznym”4.
W kwietniu 1986 r. staraniem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przy udziale PIHZ odbyło się sympozjum na temat „Odrębności krajowe międzynarodowego arbitraŜu handlowego” poświęcone pamięci pierwszego kierownika Katedry, prof. Henryka Trammera. Prof. Andrzej Mączyński
w „Państwie i Prawie”, w zeszycie 3 z marca 1990 r. poświęcił Sympozjum
swoją recenzję. Wybór tematyki sympozjum w ocenie A. Mączyńskiego – podyktowany był zapewne tym, Ŝe prof. Trammer przez długi czas łączył działalność naukową z pełnieniem funkcji przewodniczącego Kolegium Arbitrów przy
PIHZ, a takŜe wniósł istotny wkład w opracowanie jednej z najwaŜniejszych
konwencji dotyczących międzynarodowego arbitraŜu handlowego – konwencji
europejskiej zawartej w Genewie w 1961 r.
Sympozjum zgromadziło najwybitniejszych znawców tej problematyki: A. Fettweis, M. Storme (z Belgii), Z. Stalev (z Bułgarii), G. Bolard (z Francji), K. Kerameus, A. Koutsouradis (z Grecji), G. Brand, H. Strohbach (z NRD), W. Habscheid,
H. U. Walder-Bóhner (ze Szwajcarii), N. Picardi, E. Ricci (z Włoch) i A. Mielnikow
(z ZSRR). Strona polska była reprezentowana przez M. Sawczuka i T. Szurskiego.
Referaty opublikowane zostały w wersji oryginalnej, tj. angielskiej, francuskiej,
niemieckiej lub rosyjskiej, uzupełnione obszernymi streszczeniami polskimi.
W językach angielskim, francuskim i niemieckim przedstawiono dyskusję nad
wygłoszonymi referatami. Referaty do dnia dzisiejszego nie straciły aktualności.
Charakter historyczny ma referat A. Mielnikowa i H. Strohbach5.
Ze względu na ograniczenia finansowe sympozjum mogło się odbyć niejako własnym kosztem rektora UMCS Stanisława Uziaka, toteŜ liczba uczestni4
Por. Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–
2008, pod red. G. Bahruszajtys, wyd. Lexis Nevis, Warszawa 2008, s. 323–325. Sylwetkę i działalność naukową prof. H. Trammera przypomniano takŜe w monografii Unity of Civil Procedural
Law and Its National Divergencies (Lublin 1984), w publikacji Die, Dank Prof. Henryk Trammer
ins polnische überseizten und in „Studia et Documenta” in den jahren 1956–1961 publizietren
schriften der westlichen autoren.
5
Materiały sympozjum zakazały się w tomie Odrębności krajowe międzynarodowego arbitraŜu
handlowego: Les particularites nationales de l'arbitrage commercial international, pod red. M. Sawczuka, wyd. UMCS, Lublin 1987. Z Ŝoną profesora Henryka Trammera, Ireną, rozmawiałem
wielokrotnie. Natomiast syn Jerzy (ur. 1947 r.), prof. na Wydziale Geologii UW, jest autorem
zbiorów miniaturowych opowiadań, które zyskały bardzo pochlebne recenzje (Sukces, wyd.
w 1995 r. w Warszawie przez firmę Prószyński i S-ka) jest osobowością znaczącą w polskiej literaturze.
Por. Gazeta Stołeczna nr 245, wydanie waw z dnia 20 października 2005, PoŜegnania, s. 13.
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ków była niewielka. Sympozjum było kontrolowane ze względu na problem
Konwencji Moskiewskiej o ArbitraŜu... z 1975 r., ograniczającej suwerenność
państwową członków tej Konwencji.
W materiałach z Sympozjum zamieszczony jest spis „waŜniejszych” publikacji prof. H. Tammera6. Natomiast w znakomitej, zwięzłej i rzeczowej recenzji
6

Zawarte są tam: Zarzut kompensaty a k.p.c., „Przegląd Sądowy” [dalej PS] (Kraków 1932),
Ugoda według k.p.c., (Kraków 1933), Forma pisemna dla celów dowodowych, PS 1934, Artykuł
113 k.z. a artykuł 75. „Polski Proces Cywilny” [dalej PPC] (Warszawa 1934), Pełnomocnictwo ex
lege, PPC (1936), Umorzenie postępowania upadłościowego. PPC (1936), Ograniczenie Ŝądania
pozwu do kosztów, PPC (1937), Polemika z Bartzem, „Głos Prawa” [dalej GP] (Lwów 1937),
Wykładnia art. 61 procesu upadłościowego, GP (1937), Art. 226 k.p.c. a zgoda na dowód ze
świadków, PPC (1938), Przepis przyśpieszający źródłem komplikacji, PS (1939, 9), Nieogłoszenie
sentencji wyroku, PiP (1947, 1), Artykuł 269 k.z., PiP (1947, 2), Ustalenie pozorności umowy. PiP
(1947, 11), Zarządzenie tymczasowe z art. 61 prawa rodzinnego, PiP (1948. 3), Normy prawa
jurysdykcyjnego, „Przegląd Notarialny” (1949, 1–2, Toruń), Wzruszenie postanowienia stwierdzającego, PiP (1949, 2), Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, „Polska Akademia
Umiejętności” (1950. Kraków), Zwyczaje krajowe w obrocie międzynarodowym, „Wiadomości
Handlu Zagranicznego” [dalej WHZ] (załącznik 5, 1951), Problemy związane z ofertą w obrocie
międzynarodowym, WHZ (załącznik 7, 1951), Przejście własności na towarze w obrocie międzynarodowym, WHZ (1952), Umowa agencyjna w obrocie międzynarodowym. „Polska Izba Handlu
Zagranicznego” [dalej PIHZ] (1952), SprzedaŜ w prawie szwajcarskim, PIHZ (1952), ArbitraŜ w
Szwajcarii (w 25 kantonach), PIHZ(1952), Ustawy o sprzedaŜy: brytyjska i USA, wstęp i przykład. „Polska Izba Handlu Zagranicznego” (1954), Międzynarodowy Proces Cywilny Państw
Obcych. „Polska Izba Handlu Zagranicznego” (1955), Zarys problematyki międzynarodowego
procesu cywilnego państwa kapitalistycznych. PWN (Warszawa 1956), Polskie sądownictwo
polubowne z transakcji handlu zagranicznego. „P.U.G.” (1956. 1. Warszawa), Projekt konwencji
o wykonywaniu orzeczeń arbitraŜowych. „Handel Zagraniczny” [dalej HZ] (1956, 2), Uwagi do
części IV projektu k.p.c. PRL. „Nowe Prawo” (1956, 4), Glosa „PiP” (1956, 6), Słowo wstępne do
Bühlera „Elementy prawa narodów w międzynarodowym prawie prywatnym”, „Studia et Documenta” [dalej SetD] (1957), Autonomia woli w międzynarodowym prawie prywatnym, SetD
(1957), Wstęp oraz opracowania prawa austryjackiego [w:] ZastrzeŜenie prawa własności na
towarze kupionym, PIHZ (1957), Nektere problemy obchodniho prava, „Pravi Zaprowodaj”
(1957, l, Praha), Ueber die sogenannten einseitigen Normen des IPR. „Rabele Zeitschrift” (1957,
3), O tzw. jednostrannych kolisnych normach mezonarodniho prava soukromaho. Casopis pro
mezdinarodni pravo. „Akad. Wied. CSR” (1957, 4), Odesłanie w międzynarodowym prawie prywatnym, SetD (1957), Glosa, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji ArbitraŜowych”[dalej
OSPiKA] (1958, poz. 68), O tzw. spadkach amerykańskich, HZ (1958, 3), Sesja Grupy Roboczej
ArbitraŜu ONZ, HZ (1958, 12), Haskie konwencje „alimentacyjne”, SetD (1959), Ujednolicenie
norm kolizyjnych dotyczących sprzedaŜy, SetD (1959), Glosa, OSPiKA (1959, poz. 37), Perpetuacja jurysdykcji, PiP (1960, l), Projekt nowej konwencji o arbitraŜu handlowym, HZ (1960, 2),
Recenzja pracy J Balickiego – Problemy kolizyjne prawa małŜeńskiego, „Nowe Prawo” [dalej NP]
(1960, 2), „Pologne” [w:] Arbitrage International Commercial, II (136–153, Haga 1960), Recenzja pracy B. Walaszka „Sądowe ustalenie ojcostwa w polskim prawie międzynarodowym prywatnym”, „Nowe Prawo” (1961, 4), Na marginesie marginesu (polemika), NP (1961, 7–8), Recenzja
pracy L. Reczeja – Internationales Privatrecht, PiP (1961, 7), L' organisation juridique du commerce exterieur polonaise [w:] Aspecta juridiques du commerce avec les pays d'economie planifiee, (Paris 1961, 197–214), Imposisibilite d'execution de contrats de vente international [w:]
Problem es de l'inexecution et la force majeure dans les contrats de vente International, (Helsinki
1961, s. 159–178), Krótki Komentarz do Ogólnych Warunków Dostaw RWPG, PIHZ (Warszawa
1961, wyd. I), detto – wyd. II, Konwencje o uznaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbi-
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prof. A. Mączyński uzupełnił wykaz publikacji prof. H. Trammera o szereg
istotnych prac opublikowanych w ostatnich latach jego Ŝycia7.
Z księgi Profesorowie Wydziału Prawa 1 Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008 wynika, Ŝe działalność naukowa prof. Trammera skupiała się na trzech kierunkach: procesie cywilnym, międzynarodowym prawie prywatnym i międzynarodowym prawie handlowym. W zakresie procesu cywilnego
Profesor w sposób szczególny interesował się problematyką międzynarodowego
procesu cywilnego i w tym przedmiocie był autorem wielu pionierskich prac,
zwłaszcza z zagadnień międzynarodowych konwencji o arbitraŜu handlowym.
W zakresie prawa międzynarodowego prywatnego prof. Trammer był autorem
licznych prac. Jego zainteresowania koncentrowały się głównie wokół problematyki tzw. jednostronnych norm kolizyjnych i struktury norm kolizyjnych;
uchodził za wybitnego teoretyka prawa kolizyjnego. Jednak dziedzina szczególnego zainteresowania prof. Trammera, w której rozwój wniósł największy
wkład, było międzynarodowe prawa handlowe. Potrafił łączyć tu swoją niezwykle szeroką wiedzę teoretyczną z doświadczeniami wyniesionymi z praktyki,
w efekcie zaowocowało to wieloma niezwykle wartościowymi publikacjami
naukowymi mającymi prekursorski charakter nie tylko w kraju, ale takŜe za
traŜowych, PiP (1961, 11), Międzynarodowy ArbitraŜ Handlowy, HZ (1961, 12), Time limits for
claims and action in international trade [w:] Unification of the Law Governing International
Sales of Goods, (Paris 1966, s. 225–233), Droit international Privé (Tire á part: Introduction á
l'étude du dront polon ais), Sprawy czysto majątkowe w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Prawo w handlu zagranicznym granicznym (1968, 19–20), detto – wyd. II, Z rozwaŜań
nad strukturą normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego, „Studia Cywilistyczne”
(1969, s. 13–16). Zmiana statutu rozwodowego w czasie trwania procesu o rozwód, „Studia
Prawnicze” (1970, s. 26–27), Ujednolicenie norm kolizyjnych dotyczących sprzedaŜy przez konferencję międzynarodowego prawa prywatnego w Hadze [w:] Księga Pamiątkowa dla uczczenia
pracy naukowej Kazimierza Przybytowskiego (Kraków-Warszawa 1966) – por. Odrębności krajowe międzynarodowego arbitraŜu handlowego, pod. red. M. Sawczuka, Lublin 1987.
7
O konwencji genewskiej z 21 IV 1961 dotyczącej międzynarodowego arbitraŜu handlowego,
SetD (42, 1961), O tzw. „jednostronnych normach” międzynarodowego prawa prywatnego, „St.
Cyw.” (2, 1963); Nowa konwencja haska o procedurze cywilnej, „NP” (9, 1963); ArbitraŜ w
Szwajcarii, „Prawo w Handlu Zagranicznym” [dalej PwHZ] (4, 1963 i 25, 1970); Międzynarodowe ujednolicenie reguł o przedawnieniu roszczeń z umów sprzedaŜy, PwHZ (8, 1965); Czy wada
oświadczenia woli nupturienta jest przyczyną uniewaŜnienia małŜeństwa? „NP” (1, 1966); Zasięg
obowiązywania prawa prywatnego międzynarodowego, PiP (12, 1966); Z problematyki wzajemnego wpływu przepisów k.p.c. o uznawaniu orzeczeń zagranicznych i przepisów ustawy oprawie
prywatnym międzynarodowym, „NP” (6, 1967); Stosunki pracy w polskim prawie prywatnym
międzynarodowym, PwHZ (20, 1968); Polska jurysdykcja krajowa w sprawach o uznanie za
zmarłego i prawo właściwe dla tych spraw, „NP” (6, 1969); Konwencja haska o uznawaniu rozwodów i separacji, „St. Pr.” (29, 1971); Polska jurysdykcja krajowa i prawo właściwe dla sprawo
ustalenie ojcostwa dziecka pozamałŜeńskiego, „NP” (3, 1971); Odstąpienie kupującego od kontraktu w świetle OWD RWPG, PwHZ (28–29, 1972); Reflexions sur la structure de la regle de
conflit du droit international prive [w:] Law and International Trade, Festschrift für C.M. Smitthoff, (Frankfurt a. M. 1973); Rozstrzyganie przez sądy polubowne spraw cywilnych ze stosunków
współpracy gospodarczej, PiP (21, 1973); La convention de Moscou du 26 mai 1972 [w:] Essais
in memoriam E. Mineli, (Torino 1974) – por. recenzja prof. Andrzeja Mączyńskiego [w:] PiP (3, 1990).
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granicą, oraz podjęciem nowatorskich w skali światowej przedsięwzięć, jak
choćby promowanie na SGPiS magistrów międzynarodowego prawa handlowego8.
Prof. Henryk Trammer był pierwszym, który opracował koncepcje trzeciej
części k.p.c. (aktualnie część czwarta). Jego rozprawa habilitacyjna Następcza
bezprzedmiotowość procesu cywilnego PAU z 1950 była najlepsza na UJ, (najlepsza praca doktorska – Przekaz według kodeksu zobowiązań z 1934 prof. Adama Szpunara). Prof. Henryk Trammer był recenzentem pracy doktorskiej autora
niniejszego artykułu Zdolność procesowa według k.p.c. z 1960 r. (druk 1963),
recenzji przed uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego w 1971 r., (prof.
Adam Szpunar recenzował je w CKK), a takŜe ostatnio przed nominacją na
profesora zwyczajnego tytularnego (1979 r.). Wspominam pierwszy egzamin,
jaki zdawałem u niego dnia 27 stycznia 1952 r. na podstawie notatek sporządzonych stenograficznie przez Tadeusza K. (Zapolskiego) z organizacji wymiaru
sprawiedliwości. Po cięŜkiej operacji udało mi się zdać na bardzo dobrze i to
zadecydowało, Ŝe wybrałem na swego idola naukowego prof. Henryka Trammera. Notatki z procesu cywilnego zachowałem do dziś.
W dniu 4 marca 1953 r. prof. Trammer wykładał o egzekucji, a mianowicie
o celu, przedmiocie i sposobie, a dnia 10 marca o egzekucji naleŜności majątkowych pienięŜnych i niepienięŜnych. Ilustrował je planszami, które po uzupełnieniu przeze mnie są uŜyteczne do dziś.
Profesor Henryk Trammer miał ogromny wkład w kształtowanie osobowości nieodŜałowanej pamięci Jerzego Jakubowskiego9. Dwa razy w miesiącu, aŜ
do śmierci odwiedzałem prof. Trammera w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Jednocześnie w pracy „Das Deutsche Zivilprozessrecht und seine Ausstrahlung auf andere Rechtsordnungen” (Bielefeld 1989) wkład w rozwój teorii przedmiotu procesu cywilnego prof. H. Trammera.
W pracy Przedmiot postępowania toczącego się na podstawie artykułu 331
kpk., przyłączyłem się do koncepcji Henryka Trammera przedmiotu procesu
cywilnego, a później w Passau przedstawiłem załoŜenia jego koncepcji w świetle cytowanej monografii Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego.
Profesor Henryk Trammer był wzorem dla profesora Ludwika Jana Kos
Rabcewicza Zubkowksiego10, który wraz ze mną i prof. Uniwersytetu w Ottawie
i Cartlon, Luisem Perretem, wiceprzewodniczącym Kanadyjskiego Centrum
ArbitraŜu oraz prof. Paulem Davidsonem zorganizował ze mną i Katedrą Postępowania Cywilnego we współpracy z Wydziałem Prawa KUL tzw. warsztaty
treningowe na temat arbitraŜu handlowego w stosunkach polsko-kanadyjskich

8
Por. Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008,
wyd. Lexis Nevis, Warszawa 2008).
9
Por. Prawo Międzynarodowe prywatne. Zarys wykładu. Rozdz. II § 2 Regulacja bezpośrednia i pośrednia (normy merytoryczne i kolizyjne), Jerzy Jakubowski PWN Warszawa 1984.
10
Por. „Kwartalnik Biograficzny Polonii”, ParyŜ 1992, s. 35–36.
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w ramach pomocy Kanady dla Polski w odrodzeniu instytucji prawnych niezbędnych w gospodarce rynkowej11.
Ogromny wpływ na rozwój prawa handlowego miały trammerowskie „Studia et Documenta”. Posiadam trammerowskie „Studia et Documenta”.
Zasługą prof. H. Trammera jest to, Ŝe do Konwencji Moskiewskiej obowiązywał takŜe regulamin arbitraŜu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, podczas gdy inne kraje miały statut i regulamin moskiewski. Dzięki prof. Trammerowi Polska Izba miała dwa regulaminy: polski i moskiewski.
Był zwolennikiem koncepcji stosunku cywilno-prawnego w ujęciu O. Büllowa,
takŜe wychowawcą wielu pokoleń prawników. Styl jego publikacji jest bardzo precyzyjny i zwięzły, a stopień jasności sformułowań jest imponujący. Ostatnie
artykuły opublikowane przez prof. Andrzeja Mączyńskiego mają podstawowe
znaczenie, nie tylko dokumentalne.
Prof. Henryk Trammer zmarł niespodziewanie dnia 12 marca 1973 r. w Warszawie. Był wielkim uczonym i bardzo trudno go naśladować; to Wielka Indywidualność.

PROFESSOR HENRYK TRAMMER
Summary. The article is devoted to the person and scholarly work of a Polish lawyer, Prof. Henryk Trammer (1909–1973). He was an expert in civil proceedings, private international law and
international economic arbitration, professor at Maria Curie-Sklodowska University in Lublin,
University of Warsaw, Warsaw School of Economics. He was a member of the College of Arbitrators of Polish Chamber of Foreign Trade, Arbitration Court for Sea and Inland Navigation in
Gdynia, and Special Commission for European Arbitration of the UN Economic Commission.
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11
Zobacz Commercial And Civil Law Arbitration In Canada, University Of Ottawa Press (Ottawa, Canada 1978) oraz wykaz publikacji opublikowanych w Internecie.

