
Ur finsk rättspraxis

1. Upphovsratt. Offentligt framf6rande. Att skyddade musikaliska
verk i kundernas narvaro spelades i en taxi i radio samt med kassett-
och CD-spelare ansågs vara sådant offentligt framfórande som avses i
2 § 3 mom. 1 meningen upphovsrattslagen. UpphovsrattsL 2 § 3
mom.

HD 2002:101. Foredragning 21.10.2002. Givet 3.12.2002

Helsingfors tingsratt  16.4.1999
Bakgrund och ostridiga onistandigheter. Enligt de finländska tonsåttarnas upphovsråttsorga-
nisation (Teosto) hade A i sin taxi i radio samt kassett- och CD-spelare utan tillstind
framf6rt skyddade musikaliska verk i kundernas nårvaro. Enligt 2 § upphovsrattslagen
(URL) har upphovsmannen med vissa inskrinkningar ensarnrätt att f6rfoga over verket
bland annat genom att göra det tillgangligt fOr allmänheten. Enligt samma paragrafs 3
moment tillgangliggOrs verket fOr allmånheten di det framfors offentligt. Ett framf6-
rande ar offentligt åven då det sker i fOrvårvsverksamhet fOr en stone sluten krets. Upp-
hovsmannens ensamrätt enligt 2 § URL innebär bland annat att upphovsratts-
innehavaren har rat att ra ersättning fOr offentligt framfOrande av verket. Upphovsman-
nens rätt att fa ersättning fOr framfOrande av sina verk som skett i kunders nårvaro i en
taxi och fOrmedlats via radio samt med kassett- och CD-spelare berodde siledes på om
frågan varit om ett offentligt framf6rande av verk.

Taxiverksamheten regleras av lagen om tillståndspliktig persontrafik pi Vag
(15.2.1991/343). Enligt 13 § 2 mornentet nämnda lag ar innehavaren av ett taxitillstind
skyldig att pi begaran utfOra korningar enligt tillståndet, om inte oOverstigliga hinder
eller andra giltiga skil foreligger.

Således kunde i princip vem som helst vara taxikund och kundkretsen var inte heller
pi något sat pi fOrhand begränsad eller definierad. Det fanns i normala fall inget sam-
band mellan kunderna till de olika korningarna. Kunderna hade i detta hånseende inte
sinsemellan bildat en i upphovsrattslig mening sluten krets.

Den tillitna mångden passagerare som pi en gang kunde nårvara i bilen var i prakti-
ken begransad, vilket &armed också gallde antalet personer som i taxin lyssnade till det
separata framfOrandet av verk. Enligt framfOrda isikter i rattsvetenskaplig litteratur, fOr-
arbeten och praxis har antalet personer i sig inte varit av betydelse vid avgörandet av frå-
gan om ett offentligt framfOrande av ett verk fOrelig.

Tingsratten ansig därfOr, att framfOrande av musikaliska verk via radio, CD- eller
bandspelare i kunders nårvaro i taxi var ett offentligt framfOrande. Teosto hade av den
anledningen ratt att erhålla ersåttning.

Angående ersåttningens storlek uttalade tingsrätten att musik som spelas i taxin ökar
kundernas trivsel och piverkar det ekonomiska resultatet fOr taxindringsidkaren. DdrfOr
var det skaligt, att upphovsrattsinnehavaren fick ersättning av taxiidkaren.



Enligt tingsratten hade man med upphovsrittslagen strivat efter att trygga upphovs-
rättsinnehavarnas rätt till verklig ersåttning fOr utnyttjandet av upphovsratten. Ifall deras
nodvindiga kostnader inte beaktades di ersattningens belopp faststilldes, var det knap-
past någon ekonomisk nytta fOr upphovsrittsinnehavarna att deras ritt forverkligades,
om deras kostnader var stora. På skulle fatten till upphovsråttsersättning enbart utgOra
en forme]] rattighet. DirfOr skulle de nodvindiga skaliga kostnaderna beaktas med avse-
ende på upphovsrattsersittningens belopp. Teosto och niringsidkarna hade i allminhet
kommit overens om ersattningens belopp. Man kunde anta, att dylika överenskomna
ersåttningar var till sitt belopp skaliga for båda parter, di man en gang hade kunnat
komma overens om ersåttningar. Overenskomna ersattningar kan fungera som vågvisare
också i forevarande fall.

Tingsråtten konstaterade att Teosto anfort att de dyrare enskilda transportavgifterna
inorn taxitrafiken jimfOrt med busstrafiken borde beaktas vid bestimningen av ersitt-
ningens belopp. Enligt tingsritten saknade engångsavgifterna air transporterna i sig
betydelse fOr ersittningens belopp enligt upphovsrattslagen, utan man borde snarare
beakta det totala ekonomiska resultat som transportnaringsidkarna uppnår. Ingen utred-
ning hade i målet orts dirorn. Det var inte heller självfallet, att framfbrande av musik i
taxin direkt påverkade taxitransportens lonsarnhet. LOnsamheten hade inte heller beak-
tats då den upphovsråttsliga ersåttningen fOr andra naringsidkare faststilldes, utan ersitt-
ningen baserades t.ex. for barberare- frisorer utgående från fciretagets golvyta.

Tingsråtten bedomde dirfOr, att taxitransportens taxor och lOnsarnhet inte direkt
kunde beaktas när ersåttningen till Teosto bestämdes, utan att ersåttningen skulle snarare
baseras pi hur många som lyssnade till musiken. I detta avseende var taxiforetagen som
naringsidkare nårmast jimfOrbara med t.ex. barberare- frisorer. For deras del ar den
årliga upphovsrattsersittningen fcir en barberar — frisorsalong med en yta på 1-30 kva-
dratmeter 372 mk. Å andra sidan var i persontransportbranschen ersättningen fOr buss-
naringsidkare 180 mk per buss och

Med ovannimnda motiveringar ansig tingsrätten, att det av A yrkade vederlaget 240
rnk var skiligt.

Tingsratten Made A att enligt 57 § 1 morn. URL erligga åt Teosto såsorn skåligt ve-
derlag for tiden 22.1.1997 till 21.1.1998, 240 mk jämte rinta.

A Overklagade domen.

Helsingfors hovratts dom 14.2.2001
Hovråtten åndrade inte tingsrittens dom.
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Andringssokande i Högsta domstolen.
A beviljades besvirstillstånd.

I sina besvär yrkade A att hovrittens dom upphavs och att talan forkastas eller, i andra
hand, att det skiliga vederlag som utdOmdes sinks till hogst 130 mk.

Teosto bemOtte andringsansOkan.
Med beslut av HOgsta domstolens president behandlades målet av fOrstirkt avdelning.

Hogsta doinstolens avgorande. Doniskid. Enligt 2 § URL ges upphovsmannen, med vissa i
lag stadgade inskrånkningar, en uteslutande rätt att bestårnma Over verket genom att
framstålla exemplar av det samt Ora det tillgangligt fbr allminheten. I paragrafens 3
moment 1 meningen stadgas, att verket Ors tillgangligt fOr allminheten bl.a. di det
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framfårs offentligt. Enligt 2 meningen i samma moment anses aven framf6rande i fOr-
varvsverksarnhet fOr en stOrre sluten krets vara offentligt framfOrande.

2 § URL innehaller inte nagon egentlig definition pi offentligt frarnfOrande. Sisom
det konstaterats i Hogsta domstolens prejudikat HD 2002:20, ar utgingspunkten att
offentligt framf6rande sker i en sadan situation dar ahörarna eller askådarna inte ar pa
fOrhand bestamda, utan vern som helst i princip kan delta. Da det ansetts motiverat att
utstracka upphovsmannens ensamratt till andra an sådana situationer som ar offentliga
framfOranden i ordets egentliga bemarkelse, har i URL 2 § 3 morn. 2 meningen intagits
ett stadgande som beror en ovannamnd sluten krets. Enligt det skall framförande f6r en
sluten krets anses offentligt, om kretsen dr en stOrre krets och framfOrandet sker i fOr-
varvssyfte. Fragan ar om en sluten krets, di de som fir ta del av frarnfOrandet ar pa
nagon urvalsgrund på fOrhand specifikt bestamda eller di det fOrekommer ett på f6r-
hand bestårnt samband mellan dem som tillhör kretsen, sasom t.ex att deltagarna har
samma arbetsplats.

I A:s taxibil har funnits bide radio och kassett- och CD-spelare. Också taxikunderna
har erbjudits mojligheten att lyssna till skyddade musikaliska verk soni förmedlats via
dessa apparater. A har saledes framfOrt skyddade musikaliska verk enligt 2 § URL.
Fastan kunderna i A:s taxibil haft möjlighet att be A satta igang eller stånga av appara-
tema under transporten, kan man inte anse, att det vid transporten skulle ha varit fraga
om att taxin med utrustning hyrts till kunderna och fråga alltsa endast vara om över13.-
telse av den apparatur som mojliggor lyssnandet.

Ifrågavarande framfOrande har hort till A:s fOrvarvsverksamhet och kan inte anses ha
skett bara i situationer som hör till A:s privatliv. Då A:s taxikunder inte dr pa f6rhand
bestamda utan vem som helst har kunnat vara kund, bor utgingspunkten vara att fram-
fOrandet ses som offentligt till sin karaktar. Det faktum att A:s kunder ibland varit få till
antalet och att de i allmanhet utgjort en begransad krets, kan inte ges avgorande bety-
delse då framfOrandets offentlighet bestams. Inte heller ar det fraga om en sluten krets i 2
§ 3 mom. URL: s bernarkelse, utan det avgorande ar kundkretsen f6r A:s taxitransport-
verksamhet. 1 det ovannårnnda prejudikatet HI) 2002:20 om bostadshotellet ansåg
Hogsta domstolen att det var fråga om offentligt framfOrande, då hotellets kundkrets
inte var beståmd pa fOrhand, utan rummen som var fOrsedda med televisionsmottagare
var tillgangliga fOr alla kunder mot betalning. Det fOrhallandet att hotellrummet vid
ifrågavarande tillfålle anvandes av en begrånsad krets och ett fatal personer betydde
sålunda inte, att det var fraga om en sluten krets.

Med ovannamnda motivering anser Högsta domstolen, att det i A:s fOrfarande varit
fraga om offentligt framfOrande enligt URL 2 § 3 mom. 1 meningen. FramfOrandet
skulle siledes ha forutsatt tillstand av musikverkens upphovsman. A dr skyldig att betala
ett skåligt vederlag enligt URL 57 § 1 mom. Vid avgorandet av vederlagets storlek skall
fbljande omstandigheter beaktas: A har haft en taxibil i Helsingfors. Pa basen av fram-
fOrda genomsnittsfakta om berorda taxitransporter kan det anses, att A:s transporter i all-
manhet varit kortvariga och kunderna per transport fa till antalet. Mojligheten att lyssna
till musik har inte varit betydelsefull fOr uppkomsten av avtalsf6rhallandet. Pa basen
harav anser Högsta domstolen, att det inte framlagts grunder Rh- att besluta angående
vederlaget pa annat satt an att ersattningen nedsatts till det belopp som A godkant, d.v.s
130 mk (22 euro).
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Domslutet.  Hovrättens dom åndras. Det skaliga vederlag, som A ålagts att betala enligt
URL 57 § 1 mom f6r tiden 22.1.1997-21.1.1998, sänks till 22 euro järnte ränta enligt
tingsrattens dom.

I övrigt ändras inte hovråttens dom.
Ma let har avgjorts av justitieråden Anja Tulenheirno-Takki, Erkki-Juhani Taipale (av

avvikande isikt), Riitta Suhonen, Mikko Tulokas (av avvikande åsikt), Eeva Vuori,
Mikael Krogerus (av avvikande åsikt), Markku Arponen, Liisa Mansikkamäki, Pertti
Välirnäki (av avvikande isikt), Pauliine Koskelo och Pasi Aarnio. Föredragare Jussi
Karttunen.

Utlatanden av medlemmar av avvikande åsikt.  Justitieradet Välimaki: 2 § URL ger upp-
hovsmannen, med vissa inskrankningar, ensamrätt att bestärnma over verket genom att
framställa exemplar av det samt tillgangliggora det fOr allmanheten. 1 paragrafens 3
mom. 1 mening stadgas, att verket tillgangliggors for allrnanheten bl.a. då det frarnfOrs
offentligt. Enligt 2 meningen i paragrafen anses åven framfbrande i fbrvarysverksarnhet
for en stOrre sluten krets offentligt framfbrande. I fallet ar det ostridigt att det till utrust-
ningen i A:s taxibil hört en radiomottagare samt kassett- och CD-spelare, vilka da de
varit i bruk ocksa A:s kunder kunnat använda och lyssna till skyddade musikverk.
Oenighet raider om det dr fraga om ett offentligt framfbrande enligt URL 2 § 3 mom.

2 § URL innehåller inte nagon egentlig definition på offentligt framförande. Det har
i allmänhet ansetts vara fråga om offentligt frarnforande vid sådana framforanden di ahö-
rarna eller åskadarna inte varit pa fOrhand sårskilt bestämda, utan vern som helst i princip
kunnat delta. Enligt rattspraxis har framforande av musik via radio i restaurang ansetts
som offentligt framforande (HI) 1934 1 22 och 1961 II 59) och i buss (HD 1968 II 81)
samt via televisionsrnottagare i bostadshotellrum (HD 2002:20.) Upphovsrättsradet (UR
1990:14) har bl.a. ansett att ett framfOrande på en fysikalisk vardanstalt ar offentligt.
Framfbrande av musik i taxi har upphovsråttsradet behandlat i sitt utlåtande 1997:5 och
kommit fram till att det ar fråga om offentligt frarnforande, da taxikunderna bestir av en
pa fOrhand obestämd grupp rnånniskor och vern som helst kan bli del av gruppen
genorn att erlagga avgiften fOr taxitransporten.

Jag konstaterar, att det kan uppkomrna tolkningssvårigheter vad galler offentligt fram-
förande da det dr fråga om framfbrande av skyddade verk i sadana näringsidkares kund-
utrymmen, som p.g.a naringsidkarens bransch eller av andra orsaker används enbart av
en sluten krets. Gransdragningen bor gOras pa basen av reella fakta varvid man bOr
beakta, vilka faktorer som påverkar bestamningen av kundkretsen och dess storlek och
vilken betydelse musiken har fOr naringsidkaren och kunderna. De transporttjänster
som taxin erbjuder ar tillgangliga fOr allmänheten mot betalning. I detta avseeende år
inte kundkretsen begransad pi fbrhand. Taxitransporterna ar i allrnånhet kortvariga och
ofta bradskande. Resendrerna uppgår vanligtvis till 1-2 personer. FOr resenarernas del ar
det viktigaste att få transport och att den sker enligt bestallningen. Bilens mårke, dess
utrustning och mOjligheten att lyssna till musik under transporten ar sekundära fbr upp-
komsten av avtalsforhallanadet och kunden kan eller vill i allmånhet inte paverka dessa
omstandigheter då han Or sin bestallning.

MOjligheten att lyssna till musik i taxibilen har narmast betydelse fbr chauffbrens triv-
sel, sårskilt di han vantar på kunder. Det svarar oftare bättre mot resenårens behov att
radion stangs an att han slumpmåssigt far lyssna till musik, ofta också dåligt hOrbar. Dår-
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f6r kan den nytta som taxidgaren i sin forydrysverksamhet har av att frarnf6ra musik f6r
kun den ifrågasattas.

Min helhetsbedomning 5r att kriterierna i 2 § 3 morn URL om att ett verk tillgång-
liggörs fOr allnidnheten genom att det framfOrs offentligt, inte har uppfyllts genorn att
resendrerna i A:s taxibil haft mojlighet att lyssna till musik via radio eller kassett-eller
CD-spelare.

P5 basen av det ovannårrinda upphåver jag hovrdttens och tingsrdttens domar. Jag fOr-
kastar Teosto r.f: s talan.

Eftersom jag p.g.a omrOstningens resultat år fOrpliktad att ge utlåtande om vederlagets
storlek, meddelar jag att jag år av samma åsikt som majoriteten.

Justitieråden Krogerus, Tulokas och Taipale var envar av samma åsikt som justitierå-
det

Brita Kristina Heder



Kommentarer till HD 2002:101 (Taximusik)

Av Brita Kristina Her ler

Iniedning
Framfåranderätten hör till en av upphovsmannens uteslutande råttigheter att
gåra verket tillgangligt får allniinheten i enlighet med 2 § 3 mom. URL. Till-
gångliggårandet får allmånheten kan innebära ett offentligt framfårande som
sker genom att a) direkt eller b) indirekt återge verket. Den direkta återgiv-
ningen av framfårandet sker får närvarande personer, exempelvis vid live-
inspelning av musik. Den indirekta återgivningen av verk kan utfåras bl.a. via
radio, TV och kommunikationsnätverk.1 Denna indelning stöds av WIPO-
överenskommelserna innehållande "communication to the public" i artikel 8.
EU-direktivets artikel 3.1. omfattar regeln, att verken Ors tillgängliga får all-
mänheten på ett sådant sått att enskilda kan ra tillgång till dessa verk pi en plats
och vid en tidpunkt som de sjalva våljer.

Betydelsefullt får framfåranderätten ar bestämmandet av när verket tillgång-
liggjorts får allmänheten, såvål i traditionell som via ny teknik. Verket har gjorts
tillgängligt fdr allmånheten då det framfårs offentligt. Offentlighetsrekvisitet har
inte noggrannare definierats i lagen. Det blir dårfår erforderligt att gåra en
grans dragnin g.2

Offentlighetskriteriet framkommer i den finska regeringens proposition (RP
23/1960), där det konstateras, att grånsdragningen mellan publik och privat
krets bor göras i varje enskilt fall enligt allmänna principer.3 Detta yttrande ger
inte nämnvärd tolkningshjålp. Saken lämnades dårhän får att avgåras av rätts-
praxis.

Frågan Oiler huruvida man framfår t.ex. musikverk helt infår en sluten, dvs.
privat krets, t.ex. (Mom familje-eller vånkretsen) eller om framfårandet av
musikverket sker infår en inte helt sluten personkrets. I det senare fallet fi-amfdrs
musikverk offentligt och det kräver upphovsmannens samtycke.4 Tolkningssi-
tuationer, som hänfår si2 till dylika aransdraaningar kan man närma sig genom
att klarlagga, hur saken har tolkats får de traditionella analoga spridningsmodel-
lernas del.

1 Se bl.a. KM 1987:8 s. 88, RP 185/1996 rd, Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren (2001) s. 55,
Olsson (1998) s. 89-92, Rosen (1998) s. 90, Haarmann (1999) s. 94 och Carlen-Wendels (2000)
s. 108.
2 Se Bernitz et al (1998) s. 53, Koktvedgaard & Levin (2002) s. 132 och Haarrnann (1999) s. 94.
3 Se RP 23/1960 rd s. 2.
4 Se Harenko (1996) s. 86-87, Olsson (1998) s. 90, Rosen (1998) s. 90 och Haarmann (2001) s.
47.
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Offentligt framf6rande
Offentligt fi-amfOrande ar enligt rättspraxis och rattsvetenskaplig litteratur bl.a.
farmedling via kabel till ett flertal lågenheter i ett bostadsaktiebolag. Det har
inte spelat nagon roll, om det gemensamma antennätet har yank slutet, sasom i
rättsfallet fi HD 1998:155 ddr frigan gallde att ett servicebolag, sorn ågdes av ett
bostadsaktiebolag, med hjålp av det gemensamma antennåtet hade vidaresänt
SVT:s såndningar till hushall i lågenheter som Hgdes av bostadsaktiebolaget. Till
det gemensamma antennätet kunde man inte fritt ansluta sig och det var silunda
slutet. Omfattningen av natverket har varit den avgorande faktorn vid bedörn-
ningen av offentlighetskriteriet.5 Råttsfallet alde de facto vidarespridning av
TV-program, men man ansig fraga vara om offentligt framfårande enligt 2 § 3
mom. URL.6

I detta fi rhttsfall 1998:155 avstod HD frail att ifrigasåtta personkretsens
åppenhet. Antennätet hade byggts enbart får bostadsaktiebolagets egna lågenhe-
ters behov, vilket innebar att utomstaende inte kunde ansluta sig till nätet. Man
fann vidare att programmen shndes utan att eftersträva ekonomisk nytta, varf6r
fiamfårandet inte fyllde fårvarysverksamhetskriteriet, se hårom längre fram.

Enligt upphovsrattsradets utlitanden år ett framfdrande offentligt di det sker
pa fangelsemyndigheternas uppdrag får fingarna som en fritidsverksamhet (UR
1986:11), likasi visning får en pensionarssamling, där alla pensiondrer pi en sdr-
skild ort hade måjlighet att delta (UR 1986:12). I dessa fall gällde frigan en
begransad personkrets, men pi fårhand var det inte beståmt vern som var iski-
dare eller lyssnare.

I fi HD 2002:20 ansigs, att ett framfårande via ett bostadhotells interna radio-
och televisionsnat till hotellrummen var ett offentligt fi-amfårande. I bostadsho-
tellet fanns 14 rum i vilka man kunde inkvartera maximalt 31 personer. Alla
rum var fårsedda med televisionsapparater, vilket betydde att man gav en rnåj-
lighet for gåsterna att fOlja med televisionssåndningar. Hotel lets kundkrets var
inte pi fårhand defmierad, utan televisionsmottagarna var tillgångliga får alla
kunder mot betalning. Enligt Hågsta domstolen var det inte fi-iga om en sluten
krets, fastän hotellrummen var bokade får en begransad krets och ett fatal perso-
ner. Motiveringen får en åppen krets var att kundkretsen inte pi fårhand var
begränsad, utan rummen kunde utnyttjas fritt mot betalning får bostadshotell-
rummet. Helsingfors tingsfått hade motiverat sitt donaslut med att till fåretagets
verksamhet horde att fritt bjuda ut inkvarteringstjånster it kunder och att i alla
inkvarteringsutrymmen fanns en verklig valmåjlighet att fålja med televisions-

5 Se Rosen (1998) s. 90 och Haarmann (2001) s. 49-50.
6 HD tolkade rattsfallet i enlighet med 2 § URL, medan enligt 47 § fl URL skall ersattning betalas
till den utövande konstnaren ocb fonogramproducenten, om en anordning som avses i 46 § inom
där angiven tid direkt eller indirekt anvands vid radio- eller televisionsutsändningar eller vid något
annat offentligt framforande. Jamforelse kan i sammanbanget D5ras med det norska råttsfallet
"Dubliners-dommen" (15.11.1999) (N1R 2002 s. 191), vilket vackt uppmårksamhet. Har tolkade
Oslo byarett direkt överföring av sandningar till cafeer, restauranger, hotell, pensionat etc. enligt
45 a 5 andsverksloven med stod av bestammelsen i 1 § kringkastningsloven.
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sandningar. Fåretaget gav en obestämd åppen krets tillfille att uppleva skyddade
verk.7

Det dr inte friga en eventuell privat sfir di en kund i ett bostadshotell under
en ling tidsperiod bor pi bostadshotellet och cldr skapar en egen privat hemat-
mosfir ("home away from home"-principen). Enligt praxis i Finland och övriga
Norden, t.ex. det s.k. Morningtonmilet (sv. HD 1980:30), kan ett offentliggjort
verk inte utan upphovsmannens samtycke itersdndas. Detta utgör ett f6rnyat
offentligt framfOrande, trots att det sker sarntidigt.8 Det dr i detta sammanhang
noterbart, att fi-igan gällde utbjudande av bostadshotellrum.9

Ett fi-amfbrande kan vara offentligt dven di antalet personer som samtidigt
lyssnar till musiken •r litet, men friga •r om en större personkrets som inte pi
f6rhand •r individuellt bestamd.1° Detta framgår av domsluten i via taxi-fall
HD 2002:101. Majoriteten i Hågsta domstolen och UR11 samt Helsingfors
hovrdtt och tingsrdtt ansig, att friga var om en åppen krets, som bestod av en pi
f6rhand obestdmd grupp människor, och till vilken vem som helst hade måjlig-
het att ansluta sig till priset av taxikomingen. Avgårande i drendet var inte, om
det fanns en eller flera passagerare i taxin. Det finns inte heller i normala fall
något samband mellan kunderna i de olika kårningarna, varf6r kunderna inte
heller bildar en i upphovsrdttslig mening sluten krets.

Minoriteten i HD ansig att taxin inte var en åppen plats, emedan taxibilen
till ornfinget dr ett litet utrymme och ett begrdnsat antal kunder ryms i bilen
samtidigt. I en begrdnsad framfOrandemiljö, sisom taxibilen, kan de separata
kundernas lyssnande till musik inte anses vara ett offentligt framfOrande av
musikverk.

Majoriteten i Hogsta domstolen har funnit, att ett framfbrande ar offentligt,
ifall ihörarna inte pi f6rhand kan bestdmmas. Tillstdllningen dr offentlig, om
vem som helst kan delta, oberoende av hur minga personer som samtidigt lyss-
nar pi framfbrandet, kanske endast ett fatal. Hänvisning kan gåras till det s.k.
Demonstrationsmilet (NJA 1986 s. 702, NIR 1987 s. 89), ddr frigan gdllde en
teknikdemonstration och kunderna skulle bedöma apparaternas kvalitet. Kvan-
titetsmdssigt fi-amfbrdes endast smdrre delar av musikverk och endast ett fatal
personer lyssnade, men ett flertal hade måjlighet till det.12 Rdttslaget beskrivs
väl av Rosens uttryck "faktisk oppenhet". M.a.o. ar det inte av betydelse, vilket
de ndrvarande personernas antal ar och hur minga potentiella personer som

HI) foljer en mycket klar hnje, dvs, ett fiarnfOrande, dår antalet ihörare och lyssnare inte pa for-
hand år specifikt definierad, ar offentligt.
8 Se NJA 1980 s. 123 (NIR 1980 s. 253) samt Rosen (1996) s. 420-421, Olsson (1998) s. 91,
Blomstrand, Folestad & Lindqvist (1999) s. 75-76 och Her ler (2001) s. 237-238.
9 Man har inte fast uppmarksamhet vid att fi-arnfdrandet sker fOrst di och om hotellgasten har satt
strOmmen på i mottagarapparaten utan snarare att rnojlighet till detta existerar.
1() Se Raja la (1998) s. 24, Haarrnann (2001) s. 47-48. Se åven KM 1987:8 s. 86 samt Kivimaki
(1966) s. 33.
11 Se UR 1997:5.
12 Se NJA 1986 s. 702 samt Rosen (1996) s. 421, Olsson (1998) s. 92, Rosen (1998) s. 90-91,
Blomstrand et al (1999) s. 76-77, Her ler (2001) s. 238-239 och Koktvedgaard & Levin (2002) s.
133.
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samtidigt ar pi plats." Det ar tilrackligt , att for en enda person i taget framfOrs
musikverk vid varje enskild tillstdllning.14 Det behover ingalunda vara fraga om
att det f6r kunderna framfOrs samma musikverk samtidigt. Nyssnämnda fOrhil-
lande fOrstarker synpunkten att det upphovsrättsliga offentlighetsbegreppet dr
synnerligen vidstrdckt.

Framfôrande  i  fóry5rvsverksamhet
Enligt 2 § 3 mom. 2 meningen URL anses offentligt framfOrande ocksi vara
frarnfOranden som anordnas i fOrvärvsverksamhet infOr en stårre sluten krets.15

Det dr svirt att avgåra var gransen går fOr "en stårre sluten krets". Haarmann
och Olsson har ansett, att 20 personer inte dr en stårre sluten krets, medan 50
personer alltid det. 16 Man torde kunna vara ense om att 50 personer dr en
stårre krets. Vid en gransdragning bår man ge vikt it de fOrhillanden, dar &am-
fOrandet sker. Vid musikframfOrande fOr passagerare i en buss (HD 1968 II 81),
kan man tala om en sluten krets om publiken har hindrats frail att komma till
bussen.17 Sival i buss- som i taxifallet galler darfOr begreppet ett växlande antal
under dygnet, eller en "faktisk åppenhet", dar den samtida narvaron ar av ringa
betydelse.

Inte heller begreppet fOrvarvsverksamhet dr entydigt. Det ar itminstone friga
om fOrvarvsverksamhet, di musik framfOrs i verksamhet som idkas i fOrydrys-
syfte eller fOr att skaffa inkomster.18 Ib land har man ocksi talat om offentlig
naringsverksamhet. En dylik naringsverksamhet dr den fysikaliska virdanstalt,
som upphovsrattsrådet i sitt utlåtande (1990:14) avser. Vid denna anstalt kunde
vem som helst bli patient. Man fann att framfOrandet var offentligt i utrymmena
fOr ndringsverksamheten och kundkretsen var pi intet satt pi fOrhand bestamd,
dvs. måjligheten stod åppen fOr en obestdmd personkrets. Forvarvsverksamhet
ar itminstone sidan verksamhet, som sker fOr att skaffa inkomster. Darf6r spelar
det ingen roll, om verksamheten sker med myndigheternas tillstind eller dr
vinstbringande. Ocksi den musik som framfOrs pi siukhus kan håra till tillamp-
ningsområdet fOr ifrigavarande tillaggsstadgande» Se det s.k. Landstingsmi-
let.z()

I \Tart taxifall HD 2002:101 kunde inte framfOrandet av musik tillhåra taxi-
chauffOrens privata sfar, enar taxikOrningar hår till taxichauffOrens fOrvarvsverk-
samhet. Utgingspunkten ar att kunden betalar fOr taxitjansten, annars skulle
tjansten inte erbjudas. Siledes sker verksamheten i fOrvarvssyfte. Det offentliga

13 Se Rosen (1998) s. 90-91.
14 Se Rosen (1996) s. 421.
15 Se RP 23/1960 rd s. 2, Her ler (2001) s. 239, Haarrnann (2002) s. 48 och Koktvedgaard &
Levin (2002) s. 132.
16 Se Olsson (1998) s. 91 och Haarmann (2002) s. 48. Se d'artill SOU 1956:25 och Kivimäki
(1966) s. 35.
17 Se Rosen (1998) s. 91 och Haarrnann (2002) s. 48 och Her ler (2002) s. 239.
18 Se RP 94/1993 rd s.215.
19 Se Rosen (1996) s. 421, Olsson (1998) s. 92, Blomstrand et al (1999) s. 76-78 och Koktved-
gaard & Levin (2002) .. 133.
z° Se NJA 1988 s. 715.
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framfårandet av musikverk kan visserligen vara en sekunddr faktor for den som
iker taxi, men fiamfbrandet kan ocksi innebdra en trivselaspekt. Upphovsratts-
lagstiftningen utgår ifrin att upphovsmdnnen har ensamrdtt Over sina verk och
rdtt till ersdttning di deras verk utnyttjas i fOrydrysverksamhet.

Det kan vidhillas att bide fOr taxikundernas och sjukhuspatienternas del dr
det fiiga om ett offentligt frarnfOrande av musiken, eftersom man inte pi fOr-
hand individuellt bestamt lyssnarna och fi-iga till pi kopet dr en verksamhet som
idkas i fOrvaryssyfte.

Vederlag for utnyttjandet
Ersattningsskyldigheten i virt taxifall grundar sig pi 57 § 1 mom. URL, där det
stadgas att den som i strid mot denna lag utnyttjar ett verk •r skyldig att till upp-
hovsmannen betala ett skdligt vederlag fOr utnyttjandet.21 Friga dr om ersätt-
ningsansvar. Vederlagsskyldigheten fOrorsakas av en "anydndning" av verket i
strid mot upphovsrattslagen. Man bor siledes erhilla upphovsmannens tillstind
fOr att kunna anydnda verket. Med anvandning av verket avses enligt 2 § URL
ett utnyttjande av de ekonomiska rattigheterna. Uppkomsten av vederlagsskyl-
digheten fOrutsätter att man gjort intring pi de ekonomiska rdttigheterna som
tillhdr upphovsmannen.22

Kivimdki framlade som motivering till avgorandet i HD 1961 II 59, att HD
skulle ha domt ett dubbelt vederlag fOr upphovsrattsligt intring.23 Castren ansig
att HD skulle ha godtagit ett dubbelt vederlag aven i avgdrandet HD 1968 II
81.24 Denna uppfattning accepterades kritiklöst vida i rattsvetenskaplig litteratur
samt t.o.m. i lagberednings- och lagstiftningsmaterial.25

HD tog inte i sitt avgorande HD 1968 II 81 uttryckligen stallning till veder-
lagets belopp utan endast till grunderna fOr vederlagsskyldigheten. Avgorandets
bristfalliga analysering torde ha inverkat pi de tolkningsresultat som framlagts i
rattsvetenskaplig litteratur. Man torde inte i tillracldigt stor utsträckning ha fast
uppmarksamhet vid vad •rendet gdllde. I bussfallet beviljade HD besydrstillstind
med prejudikatdispens och ansig, att det inte hade framlagts orsak att ändra
HR:s dom.26 Grunderna fOr dispensen framkommer i rubriken. Högsta dom-
stolen tog stallning till rdttsfi-igan, huruvida en busstrafikant var skyldig att
erlagga upphovsrdttsersattning for "itersdndning" av fOrmedlad radiomusik till
passagerarna, fOr vilken Rundradion redan betalat sakenlig upphovsrattsersatt-
ning. M.a.o. vederlaget fOr det primdra framfOrande ar redan erlagt och frigan
gdller ersattningen får det fOrnyade offentliga framfOrande som sker samtidigt.
Forstieligt nog har man inte vid dessa omstandigheter koncentrerat sig pi, var

21 Se ndrmare fOr svenskt vidkommande 54 § URL i Bonthron et al s. 127-129, Bernitz et al s.
97-98. Se dven Lehtonen (1995) s. 122.
22 Se SOU 1956:25 s. 429 och Lehtonen (1998) s. 199.
23 Se Kivimdki (1966) s. 185 och DL (1962) s. 430.
24 Se Castren (1979) s. 112, 216 och 221-224 samt Lehtonen (1998) s. 201.
25 Se Godenhielm (1983) s. 84, Meinander (1987) s. 218 och Oesch (1989) s. 75 och 82. Se dven
RP 32/1984 s. 16 och Promemorier av undervisningsministeriets arbetsgrupper 1983:28 s. 15.
idmfdr ddremot Lehtonen (1998) s. 201, som dr avvikande åsikt.
26 Se Lehtonen (1998) s. 201.
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vederlaget sammanlagt 40 mk eller 80 mk. Visavi avgorandet HD 1968 II 81
borde man inte ha dragit slutledningar betfiffande HD:s standpunkt till berdk-
ningsgrunderna far vederlaget.27

I HD 1968 II 81 gdllde rdttsfragan, huruvida en busstrafikant var skyldig att
erlagga upphovsrdttsersdttning di han till sina passagerare farmedlat radiomusik
far vilken Rundradion redan betalat upphovsrdttsersdttning. Rubriken till HD
1968 II 81 lyder: Bussagaren farpliktigades att erldgga vederlag åt kompositorer
far att via bussens hågtalare ha spelat musikverk som utsändes av Oy Rundra-
dion Ab. Frigan gallde ersdttning far det farnyade offentlliga framfarandet, men
berakningsgrunderna far vederlagets storlek (40 mark eller 80 mark) var inte det
centrala i avgörandet.

I avgdrandet HD 1989:87 konstaterade HD, att man inte i det tidigare avgo-
randet HD 1968 II 81 hade tagit seillning till sättet att berdkna ersdttningen. I
rattsvetenskaplig litteratur hade kritik framlagts genternot uppfattningen att
"skaligt vederlag" skulle vara dubbel normal ersattning.28

I vart "taxifall" HD 2002:101, ddr A i Helsingfors utan tillstind hade i sin taxi
fi-amfart skyddade musikaliska verk, konstaterades att man pi basen av anfarda
genomsnittsfakta kunde anse, att A:s transporter i allmdnhet varit kortvariga och
kunderna per transport fa till antalet. Möjligheten att lyssna till musik hade inte
varit betydelsefull far uppkomsten av avtalsfórhillandet med kunderna. Pi dessa
grunder sdnktes det belopp som tingsfitten och hovrdtten hade utddmt (240
mark) till det belopp som A hade godkdnt, dvs. till 22 euro (130 mark).

I rattegångar ar det vanligt att man kräver och domer ersättningen baserade
pi uppskattning, fastän man kunde räkna ut beloppet med hjdlp av bokfaring
och kostnadsberdkning. Kanhända det rider okunskap om beräkningsmodel-
lerna. Orsaken kan vara att berdkningarna ofta dr rat besvdrliga och kostsamma
att utfara. Om man inte far ifragavarande användande av verk har fastslagit tarif-
fer, kan man utnyttja berakningsmodeller for att utreda ersättningsavgifter. I de
lagre rattsinstanserna anvdndes tvi olika grunder far berdkning av skaligt veder-
lag. For det farsta genom jamfarelse med tillampad ersdttning far andra ndrings-
idkare. Man hade tagit barberar- och ftisorsalonger som ett Samforelseobjekt,
emedan ersattningsbeloppet far deras vidkommande dr beroende av salongens
yta och den ldgsta arstariffen var 372 mk. Man ansig att utnyttjandet av musik i
barberares och frisörers affirsverksamhet i hog grad motsvarar anvandningen av
musikverk i taxibilar. Kundema kommer ofta en i gangen och det finns inte
noclvdndigtvis kunder i en faljd under hela arbetsdagen. De tariffer som
pas far smi butiker dr pa ungefir samma Diva' som de tariffer som anvands far
barberare och frisOrer. Musikverkens offentliga framfaranden i butikerna sker
under mycket liknande farhallanden som i taxibilarna och barberar- och frisOr-
salongerna. FOr det andra jdmfardes tarifferna med den avgift a 180 mk som
erldggs per buss. Karandeparten framfarde, att de administrativa kostnaderna blir
hOgre far taxin an far bussar. FOr taxibilarna sker faktureringen enskilt far varje

27 Se Lehtonen (1998) s. 201.
28 Se Lehtonen (1998) s. 201. Se likaledes Haarmann (1999) s. 254-256.
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taxibil/dgare, medan faktureringen får en bussdgare, som kan dga 10-30 bussar
och fakturerar f6r alla bussar i ett.29

Vid berakningen av vad som ar ett skdligt vederlag dr det vanligt att man Or
en jdrnfOrelse med den taxa som tillämpas fOr andra liknande nkingsidkare.
Såsom jdmfOrelseobjekt får bildgare har man tagit barberar- och frisårsalonger.
Utnyttjandet av musik i dessas affdrsverksamhet motsvarar i hog grad använd-
ningen av musik i taxibilar. Kunderna kommer ofta en i gången och det finns
inte kunder i en fOljd under hela arbetsdagen. Musikens offentliga framfOrande
sker under mycket liknande fOrhållanden i små butiker och barberar- och fi-isor-
salonger som i taxibilar. JdmfOrelseobjekten dr dock sallan likadana.

Till slut
FOrevarande taxifall •r ett grdnsfall, varfOr man fOrstår att i saken framlades olika
uppfattningar. Den standpunkt som majoriteten i HD intog synes rnig val grun-
dad ur upphovsrdttslig synpunkt. I avgorandet anfOrdes att musikens framf6-
rande hört till taxidgarens fOrvarvsinkomst och inte enbart anknutit till situatio-
ner tillhorande hans privatliv. Till stod får avgorandet åberopades 2 § 3 mom 1
meningen URL, men inte 2 § 3 mom. 2 meningen, som stadgar att ett sådant
framfårande av verket, som i fOrvdrysverksamhet anordnas infOr en stOrre sluten
krets, ar lika med ett offentligt framfOrande.

Teosto kommer fårmodligen att inleda diskussioner med taxifårbundet om det mest
åndamalsenliga såttet att infårskaffa tillstånd air offentligt framfårande av musikverk fOr
den enskilda taxiågaren.
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