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„Poszukiwanie remedium na probatio diabolica”

1. Wprowadzenie
2. Ciężar dowodu a probatio diabolica – kategorie niemożności dowodzenia
a. Przyczyna „potrzeby” usunięcia probatio diabolica
3. Wybrane mechanizmy rozwiązania problemu probatio diabolica
a. Koncepcja utraty szansy
i. Regulacje w systemie romańskim
ii. Regulacje w Polsce – utrata szansy a szkoda ewentualna
b. Dowód prima facie
i. Regulacje w systemie germańskim
ii. Regulacje w Polsce w świetle orzecznictwa i doktryny
c. Discovery
i. Regulacje w systemach common law
1. Przedmiotowy zakres
2. Evidentiary privilege
ii. Discovery w Polsce
1. Wpływ regulacji Unii Europejskiej
2. Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej
3. Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez
naruszenie prawa konkurencji
4. Wnioski i dyskusja
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The Federal Rules of Civil Procedure, https://www.uscourts.gov/rules-policies/currentrules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure
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