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Arrel de la campanya iniciada pel govern espanyol amb el lema "Ahora la ley actua" han corregut
rius de tinta avisant que les activitats dels usuaris de les xarxes peer to peer passaven a estar tipificats
com a delictives i per tant serien perseguides com a tals. En aquest article es fa eco de l'explicació
que l'advocat Javier de la Cueva ha fet del marc legal espanyol que envolta la copia privada i quins
son els drets dels usuaris de p2p, i com els pot afectar el nou codi penal.

Version original en castellano aqui

Al Dret Penal, des de ja fa molts anys hi ha una institució jurídica que s'anomena "causa de justificació" que
consisteix en el fet que si hi ha una llei que permet un determinat comportament, el Codi Penal no el pot prohibir.

Imaginem-ne dos exemples:

El farmacèutic que subministra Rohipnol al seu establiment. Està venent una substància que esta catalogada
com a droga i, si se li apliqués el Codi Penal, se l'hauria de processar i condemnar per tràfic de substàncies
prohibides.

• 

El cirurgià en una operació quirúrgica. Utilitza un bisturí per tallar la pell i els teixits del pacient. Si se li
apliqués el Codi Penal, hauria de ser processat i condemnat per un delicte de lesions.

• 

Com ho fa el Dret per eximir els anteriors personatges?

Molt senzill: es crea la institució de la causa de justificació que es contempla a l'article 20.7 del Codi Penal.

«Article 20.
Estan exempts de responsabilitat criminal:
[...]
7.Aquell qui actui en compliment d'un deure o en l'exercici legítim d'un dret, ofici, o càrrec.
» mas info(1)

Ara canviem a un altre concepte jurídic, el de la còpia privada. La copia privada no és, ni més ni menys, que la
pel·lícula de vídeo que havíem deixat enregistrant quan hem sortit de casa, o quan feien per la tele "El Padrino" i la
enregistraves en video. No és necessari tenir l'original, ho feien per la televisió però tu no havies de "convalidar" allò
enregistrat anant a la FNAC a comprar l'original. És absurd.

Així doncs, passa el mateix si algú "emet", en lloc de ser la televisió, és iecast2 i el que reps son arxius .ogg o .mp3

Aquest dret, el dret a la còpia privada, està contemplat a la Llei de Propietat Intel·lectual, al seu article 31

«Article 31:
Reproducció sense autorizació

1. Les obres ja divulgades podran ser reproduïdes sense autorització de l'autor i sense perjudici en el que
pertoqui segons les disposicions de l'article 34 d'aquesta Llei, en els casos següents:

• 
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[...]
2.º Per us privat del copiador, sense perjudicar les disposicions dels articles 25 i 99.a d'aquesta Llei, i sempre
que la còpia no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa..

• 

»

A continuació unim ambdós conceptes jurídics: la causa de justificació i la còpia privada: Si fem còpies privades, es a
dir si exercim el dret que la llei ens atorga, estem exempts de responsabilitat criminal, de la mateixa manera que els
metges i els farmacèutics dels exemples anteriors.

El metge te una llei que li permet realitzar actes quirúrgics, el farmacèutic te una llei que li permet subministrar
drogues, i els ciutadans tenim la llei que ens permet enregistrar les nostres còpies privades de tot allò emès per la
televisió la radio, i internet, sense necessitat de permis o original algun.

Ara bé, aquest dret no ens surt de franc, si no que l'hem de pagar a través de cèlebre «canon»

En resum : NO HI HA DELICTE mentre s'exerceixi correctament el dret de còpia privada, això vol dir: mentre no hi
vulguis guanyar diners (o en guanyis ) d'allò que enregistres ni ho difonguis a un col·lectiu de persones.

I a més a més, la causa de justificació és quelcom sobre el que no hi ha cap polèmica ni dins el pensament jurídic ni en
l'àmbit del sentit comú: entenem que és lògic que un metge talli, que un farmacèutic vengui drogues i que enregistrem
una pel·lícula de la televisió.

Doncs el mateix s'aplica a l'mp3.

Javier de la Cueva

www.derecho-internet.org(2)
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