
 
 

  
 

Editorial: Dret regulatori i dret comú de danys: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 
et al. v. Grokster et al., 545 U.S. __ (2005) 

 
 
InDret analitza unitàriament les pretensions indemnitzatòries que caracteritzen els nostres drets 
de danys i els altres remeis comuns a les regulacions concretes de cada sector d’activitat. Aquesta 
manera de treballar possibilita una visió transversal de l’ordenament jurídic, així com una 
comprensió de la seva aplicació més fecunda que la que resulta de l’anàlisi doctrinal clàssic.  
 
Un cas recent, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et al. v. Grokster et al., 545 U.S. __ (2005), 
resolt pel Tribunal Suprem federal dels Estats Units d’Amèrica, il·lustra l’estratègia d’InDret. A 
Grokster, diversos titulars de drets de propietat intel·lectual, encapçalats per Metro-Goldwyn-
Mayer Studios Inc. demandaren a Grokster, Ltd. i a StreamCast Networks, Inc., dues companyies que 
distribuïen gratis productes de software que permetien als usuaris d’ordinadors compartir arxius 
electrònics mitjançant xarxes horitzontals “peer-to-peer”.   
 
Suposo, potser amb algun fonament, que molts lectors d’InDret s’hauran pogut baixar alguna 
cançó d’un arxiu llunyà al propi sense haver pagat gaire més que la factura corresponent pel seu 
servei d’ADSL. Però ara, un Tribunal Suprem unànime decideix que és il·lícit produir i distribuir 
programes de software si qui porta a terme aquesta activitat no només sap que la major part dels 
usos del producte estan prohibits per la llei, sinó que a més promou la infracció. 
 
Per a InDret, que no és una revista especialitzada en propietat intel·lectual, l’interès de Grokster 
radica en les dues doctrines generals de responsabilitat que, originades en el dret comú de danys, 
el Tribunal ha aplicat al cas: segons la primera, inducció d’una infracció directa és coautoria; i, 
d’acord amb la segona, respon pel fet d’altre qui s’aprofita de la infracció comesa per aquest 
últim a través del procediment de mirar cap a una altra banda.  
 
En el dret comú de la responsabilitat –no només civil- regeix el principi de la prohibició de retorn 
(Regressverbot; Remoteness): no es pot retrocedir en el curs causal i imputar a un agent les 
conseqüències d’un determinat resultat i originades per la interposició del comportament il·lícit 
d’un tercer. La seva aplicació general permet la divisió del treball, és a dir, el desenvolupament 
dels coneixements. Ara bé, si l’agent no només és conscient de què gran part dels usuaris del seu 
producte en faran un mal ús, sinó que a més promou l’abús, haurà de respondre. Queden, per 
suposat, pendents de resoldre moltes qüestions. En el seu escrit de suport als demandants, 
Kenneth J. Arrow, Ian Ayres, Gary Becker, William M. Landes, Steven Levitt, Douglas Lichtman, 
Kevin Murphy, Randal Picker, Andrew Rosenfield i Steven Shavell opinaven que el Tribunal, a 
l’hora d’imputar responsabilitat indirecta al fabricant de software “peer to peer”, havia de prendre 
en consideració si aquest tenia al seu abast mitjans alternatius poc costosos per tal d’evitar els 
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usos il·lícits del producte amb independència que el nombre d’aquests últims fos major o menor 
(Brief of Amici Curiae Kenneth J. Arrow et al. in Support of Petitioners Metro-Goldwyn-Mayer 
Studios Inc., et al.). Assumirà les conseqüències de les infraccions de la llei aquell que millor en 
pot controlar l’observança. És una vella bona idea.  
  
 
Pablo Salvador Coderch 
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