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8. Upphovsrått — Utövande konstnärs rat. Ett bostadshotell hade gett
sina kunder möjlighet att se på TV-såndningar genom att förse hotell-
rummen med televisionsapparater. Förfarandet ansågs innefatta ett i
47.1 § URL  avsett offentligt framfbrande.

HD dom den 15 mars 2002 (2002:20), Diarienr S2000/748 (Liggare 0730)

Målets handlaggning i de lagre instanserna
Helsingfors tingsrätts dont 5.10.1999. UpphovsrattsfOreningen for utövande konstnarer
och fonogramproducenter GRAMEX ry hade vackt talan mot Majatalo Kupittaa Oy.
Tingsråtten fann att det i målet var ostridigt att Majatalo Kupittaa Oy bedrev affårsverk-
samhet i ett bostadshotell med samma namn genorn att mot ersattning erbjuda kunderna
inkvartering. F6r det Andamålet fanns det i bostadshotellet 14 rum. I samtliga rum fanns
televisionsapparat. Tvistigt var om framfOrandet av den fonogrambaserade musik som i
hotellrummen framfOrdes via sagda televisionsapparater var offentligt i den bemärkelse
som avses i 47 § URL.

Tingsratten konstaterade att svarandebolaget hade framfOrt som sin uppfattning att
vardshusverksamheten omfattade framst rumsuthyrning. Eftersom kundkretsen var be-
gransad — hogst 31 personer kunde samtidigt inkvarteras i rum med TV-apparat — var
svarandebolaget inte skyldigt att betala ersattning till de utOvande konstnårerna och
fonogramproducenterna.

Tingsråtten fann att bolagets verksamhet skulle anses vara värdshusverksamhet.
Vid bedonmingen av frågan om framfOrandets offentlighet dr det avgorande kriteriet

om ljudupptagningen erbjöds till en öppen krets. Eftersom bolagets verksamhet var
värdshusverksamhet, som var Oppen fcir alla kunder, och eftersom det i alla hotellrum
fanns en äkta mojlighet att valja om man ville se på TV-utsandningarna, handlade det
om att ge en Oppen odefinierad krets mojlighet att ta del av ljudupptagningarna.

PA dessa grunder ansåg tingsrätten att bolaget offentligt framfOrt en ljudupptagning på
det satt som avses i 2.3 § URL.

Tingsratten fOrpliktade Majatalo Kupittaa Oy att till Gramex betala sådan ersattning
som avses i 47 § URL fOr den bakgrundsmusik som hade använts i bostadshotellet
fr.o.m. 1.8.1997, 1.282 mark jämte ränta, samt fOr de tariffer som fOrfallit till betalning
efter 1.1.1999, 78 mark i månaden, sammanlagt 702 mark jämte rdnta.

Helsingfors hovrätts dom 6.6.2000
Hovrätten, där Majatalo Kupittaa Oy sOkte andring, Andrade inte tingsrattens dom.

Andringssökande i Högsta domstolen
Majatalo Kupittaa Oy beviljades besvärstillstånd. Bolaget yrkade att hovrattens dom
upphävs och kdromålet fcirkastas.



Högsta domstolens avgorande
Enligt 47 § URL skall ersattning betalas till den utövande konstndren och

fonogramproducenten, om en anordning som avses i 46 § inom ddr angiven tid direkt
eller indirekt anydnds vid radio- eller televisionsutsandningar eller vid något annat
offentligt frarnf6 ran de.

Vad som avses med offentligt frarnfOrande i 47 § URL framgår av 2 § URL. Enligt
detta lagrurns moment 3, fOrsta meningen, Ors verket tilgangligt for allindnheten bl.a.
di det framfOrs offentligt. Enligt lagrummets andra mening anses som offentligt framf6-
rande dven framfOrande som i fOrvdrvsverksarnhet anordnas infOr en större sluten krets.

2 § URL innehåller ingen egentlig definition av vad som avses med offentligt framfb-
rande. Utgångspunkten att det handlar om offentligt framfOrande om det inte på fOr-
hand har bestdints vem som fir lyssna på framfOrandet. Framf6randet •r alltså offentligt
om i princip vem som helst kan delta.

Majatalo Kupittaa Oy har fOrsett de 14 hotellrumrnen med televisionsapparater och
skapat en rnbjlighet fOr kunderna att se pi TV-utsdndningarna. Kretsen av bostadshotel-
lets kunder har inte på fOrhand begrdnsats, utan rummen har vant fria att anvdndas av
vem som helst mot betalning av rumshyran. DdrfOr dr fOrseendet av hotellrummen med
TV-apparater offentligt framfOrande enligt upphovsrdttslagen 2 § 3 momentet 1 me-
ningen.

I målet handlar det om skyldigheten fOr Majatalo Kupittaa Oy att betala sådan ersdtt-
ning som avses i 47 § URL fram till 30.9.1999. Hur Majatalo Kupittaa Oy eventuellt
har dndrat sitt fOrfaringssått efter detta datum saknar betydelse i detta mil.

Domslut. Hovrdttens dom dndras inte.

Marcus Norryard
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