Editorial: Tort Reform
Un dels objectius proposats per l'Administració republicana després de la segona victòria
electoral del president George Bush és la reforma de la responsabilitat civil. En diverses
intervencions públiques que van començar la mateixa nit del 2 al 3 de novembre de l'any passat,
Bush ha precisat el contingut de la seva agenda en aquesta matèria: en primer lloc, cal baremar
les indemnitzacions per danys morals posant-hi un sostre de $ 250.000; després, cal reconduir les
accions de classe des dels tribunals estatals als federals per tal d’impedir que els demandants
acudeixin a les jurisdiccions i jutjats històricament més proclius a les seves pretensions; en tercer i
últim lloc, s’han de reformar les regles sobre litigació i indemnització per danys causats per
l'amiant, que afecten ara infinitat d'empreses indirectament relacionades amb la qüestió.
Les propostes són polèmiques: tenen el suport entusiasta de la professió mèdica i l'oposició
aferrissada dels advocats de demandants (trial lawyers), incidentalment, primers contribuents a la
causa del derrotat candidat demòcrata John Kerry, senador per Massachusetts.
En aquest número d'InDret, Sonia Ramos i Álvaro Luna comenten l'agenda republicana sobre
Tort Reform per als nostres lectors alhora que els introdueixen en el detall de cadascuna de les tres
iniciatives. El dret -rectius els drets- de responsabilitat civil als Estats Units d'Amèrica són
conegudament molt diferents dels europeus continentals i, per suposat, de l'espanyol: si el
president Bush es queixa que Amèrica sobrecompensa danys, nosaltres, certament, els
infracompensem. Però la qüestió real és si les contingències de responsabilitat civil encareixen la
prestació de serveis bàsics com, per exemple, la sanitat, o si realment contribueixen a prevenir
accidents pel procediment de comminar els seus causants potencials amb l'obligació de pagar
pels danys que causin.
Els lectors d'InDret poden trobar una resposta i una discussió fascinants a aquesta pregunta en
The Becker-Posner Blog, entrades del 16 i 23 de gener de 2005, un link que recomanem sense cap
mena de dubte. Dos grans mestres, Gary Becker –premi Nobel d'Economia– i Richard Posner
–fundador del Law and Economics i jutge federal– sumen les seves forces en un blog impagable. Per
als qui fem InDret, pàgines així són una fita clara.
Sense cap dubte, InDret és tan accessible a vostès com qualsevol blog. Durant els 78 dies que han
transcorregut entre el nombre anterior i el que ara presentem, 18.589 visitants han descarregat
(downloaded) alguna de les nostres pàgines. Encara que queda molt camí per recórrer, sabem on
anem: cada dia hi estem més a prop. Vostès jutgen.
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