
25.10.2010 NJA 1986 s. 702 (NJA 1986:125) I La...

LAGENNU
Nyheter Lagar Dorm! Begrepp

NJA 1986 s. 702
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Vid försäljning i en butik av TV- och radioapparater m m
demonstrerades apparaternas ljudåtergivning for kunderna
genom att musik spelades under korta stunder, 30 sekunder
- en minut. F6rfarandet har ansetts innelAra intrång i
upphovsmannens rätt att Ora verken tillgangliga for
allmAnheten (2  §  upphovsrättslagen). En styrelseledamot och
firmatecknare -  tillika anställd i det aktiebolag som drev
butiken  -  har ansetts handla oaktsamt och till följd härav
ålagts att utge skäligt vederlag for det intrång i
upphovsrätten som ägt rum i bolagets verksamhet.

Allman åklagare vackte vid Uppsala TR åtal mot B.W. for brott mot
upphovsrattslagen enligt följande garningsbeskrivning: B.W. som
varit stallfOretradare fOr Fyris Radio Aktiebolag har vid ett flertal
tillfallen under tiden 1 sept-22 dec 1983 uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet olovligen i bolagets affarslokaler, Kungsangsgatan 20 i
Uppsala for allmanheten återgivit eller Wit anställda återge
musikaliska verk till vilka STIM (Foreningen Sveriges Tonsattares
Internationella Musikbyrå u p a) haft utfOranderatten.

STIM yrkade ersattning av B.W. med 125 kr for musikverkens
utnyttjande och 375 kr fOr utredningskostnader.

I TR:n ingavs ett av professor S.S. på begaran av Radio- och
hemelektronikhandelns riksfOrbund, Sveriges musikhandlares
riksfOrbund och STIM avgivet utlåtande rOrande STIMs ratt till
ersattning for musik som framfOrs i radio- och musikhandeln. I
.itlåtandet anför S.S. som sin slutsats att huvuddelen av radio- och
.nusikhandelns musikanvandning - daribland den anvandning som
sker i syfte att prova t ex en radio, grammofon eller annan apparat
- utgOr avgiftspliktiga framföranden. Huvuddelen av utlåtandet har
sedermera publicerats som en artikel i NIR Nordiskt lmmateriellt
Rattsskydd 1984 s 151.

TR:n (ordf hovrattsassessorn Calais) anfOrde i dom d 19 juni
1984: B.W. har så tillvida vitsordat de faktiska omstandigheterna,
att han vidgått, att han vid fOrsagning av radioapparater,
bandspelare m m låtit presumtiva kOpare av sådana lyssna på
musk fOr aft ge vederbOrande mojlighet att bediima ljudkvaliteten
hos apparaterna i fråga. Han har bestritt ansvar och
ersattningsskyldighet.

Domskal. B.W.. Han fick fOrra året två skrivelser från STIM med
krav på ersattning fOr musik som spelats vid demonstration av
npparater fOr kunder. På inrådan av sin branschorganisation lade

skrivelserna At sidan utan någon åtgard. Han sager
hemelektronik, TV, radio och bandspelare. For att kunna saga sina
varor måste han i demonstrationssyfte spela musik så att
kunderna skall få tillfalle att lyssna på ljudet på apparaterna och
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bedöma deras kvalitet. Förutom vid demonstrationer av namnt
slag - och det rör sig då maximalt om en minut spelas ingen
musik i affarslokalen nar det finns kunder dar. Nar det ar tomt i
iokalen, kan han ibland ha bakgrundsmusik på. Han har arbetat i
branschen sedan 1954 och han litar helt på de råd och de
anvisningar han får av sin branschorganisation. Innan han fick de
namnda breven från STIM, har han aldrig hört talas om att det
skulle vara något fel att handla som han gjort. Hans riksförbund
har samma entydiga installning. B.W. vill sarskilt framhålla, att den
musik som spelats, inte framforts for att underhålla kunden utan
enbart for att låta vederborande bedOrna apparaternas kvalitet. Det
skulle vara helt otankbart, att en kund kopte en apparat utan att
lyssna på ljudet.

Annat ar ej visat an aft B.W., som han sjalv uppgivit, under kortare
tidsrymder återgett eller låtit återge smarre delar av musikaliska
verk och endast i syfte  aft kV  enskilda kopare demonstrera
ljudkvaliteten på de apparater han avsett att fOrsalja. Vid
overvagande av vad sålunda upptagits och i Ovrigt fOrevarit finner
TR:n B.W:s fOrfarande icke vara att hanfOra till sådant offentligt
framförande som avses i 2 § upphovsrattslagen. Mot B.W. fOrd
ansvarstalan och ersattningstalan skall darfOr lamnas utan bifall.

Domslut.

- Atalet ogillas.

- Det enskilda anspråket lamnas utan bifall.

STIM fullfOljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till sin talan om
enskilt anspråk.

B.W. bestred andring.

Till stOd fOr sin ståndpunkt åberopade B.W. ett utlåtande av
professor U.B.. I utlåtandet kommer denne till slutsatsen aft
utnyttjande av musik vid demonstration och provning av apparater
inte utgOr upphovsrattsintrång. Som skal fOr sin ståndpunkt anfOr
(-Ian sammanfattningsvis fOljande:

\Ad den slutliga bedOmningen måste man se till helhetsbilden.
Kortvarig provning av radioapparater i butik, varvid viss musik eller
annat ljud, obestamt vad, hors av kunden och ev av i narheten
stående kunder utgOr från upphovsrattslig synpunkt en apart
situation. Det grundlaggande syftet att Ora verk tillgangligt fOr
allmanheten fattas, och det ar inte fråga om anordnande av
musiktillstallning eller dylikt och inte heller fråga om ett offentligt
framfOrande i den mening som åsyftats i motiven till
upphovsrattslagen. Det ar vid en mer allman bedomning svårt aft
se aft provningsverksamheten skulle innefatta ett obehOrigt
utnyttjande av verk som trader upphovsrattens grundlaggande
skyddssyfte fOr nara.

Från STIMs sida åberopades aft utlåtande av professor G.K. med
utforligt bemOtande av U.B:s ståndpunkt och innehållet i dennes
tåtande. Enligt G.K:s mening utgOr de i målet aktuella

damfOrandena i upphovsrattslagens mening offentliga
framfOranden, vilka berattigar upphovsmannen till ersattning. Syftet
med framfOrandena saknar enligt G.K. betydelse fOr bedOmningen.
Detsamma galler det förhållandet att framfOrandena avsett korta
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tidsrymder och smärre delar av verken.

Ytterligare ett utlåtande av vardera U.B. och G.K. ingavs i HovR:n.

(hovrattslagmannen Nilsson, hovrattsrådet Gyllensward
och hovrättsassessorn Halvorsen, referent) anforde i dom d 27
nov 1985:

Domskal. B.W. har invant i forsta hand att det inte varit fråga om
offentligt framforande av de musikaliska verken och i andra hand
att framforandet agt rum for enskilt bruk.

STIM har till narmare utveckling av sin talan i dessa delar anfort bl
a: FramfOrande av skyddade musikverk i en butikslokal, dit
allmänheten ager tillträde, i syfte att darigenom en radio- eller TV-
apparat eller en liknande anlaggning skall demonstreras ar ett
sådant offentligt framfOrande som omfattas av bestämmelsen i 2 §
upphovsrattslagen. I lagtexten har sarskilt angivits de fall dar syftet
med utnyttjande av ett upphovsrattsligt skyddat verk har tillmatts
betydelse vid bedomningen av upphovsrattens omfattning. Någon
inskränkning fOr ett fall som det ifrågavarande har inte gjorts i
agtexten. Syftet saknar därfOr betydelse. Att framforandet ar
nOdvandigt for att en demonstration skall kunna ske medfor inte att
ersattning ej skall utgå for utnyttjandet av verket. Inte heller ar
bestämmelsen i 11 § 1 st upphovsrattslagen om utnyttjande tor
enskilt bruk tillamplig i detta fall.

B.W. har genmalt: De demonstrationer han eller bolagets
anställda foretagit har inte skett i syfte att underhålla eller förstro
kunder och inte heller i syfte att locka sådana. Syftet har
overhuvudtaget inte varit att framfora musikverk utan framfOrandet
har varit ett nodvandigt moment i demonstrationen for att Ora det
mOjligt fOr en kund att bedOma en musikanlaggnings kvalitet.
Provningen har skett fOr kunden på hans begaran, vilket
understryker att det varit fråga om ett enskilt bruk.

Parterna har hänfOrt sig till ett vid TR:n ingivet, av professorn S.S.
på begaran av Radio- och hemelektronikhandelns riksfOrbund,
.;veriges musikhandlares riksförbund och STIM avgivet utlåtande.

Haruttiver har parterna i HovR:n åberopat utlåtanden, STIM av
professorn G.K. och B.W. av professorn U.B.. Parterna har vidare
åberopat av G.K. och U.B. utarbetade bemOtanden av motsidans
utlåtanden.

HovR:n gOr fOljande bedOmning.

I frågan om de musikaliska verken gjorts tillgängliga fOr
allmänheten genom att framfOras offentligt kan det till att bOrja med
konstateras att Fyris Radios lokaler varit Oppna for allmänheten.
Den musik som framfOrts dar har visserligen framforts i
demonstrationssyfte for en särskild kunds rakning, men några
åtgarder har inte vidtagits i syfte att begransa mOjligheterna fOr
andra kunder att ta del av verket. I rattspraxis har framfOrande infOr
en på likartat satt Oppen men i praktiken till antalet begransad krets
av personer ansetts offentligt i upphovsrattslig mening.

ramfOrandet måste darfOr anses ha skett offentligt.

Bestammelsen i 2 § 1 st upphovsrattslagen ger upphovsmannen
eller dennes rattighetsinnehavare uteslutande raft att fOrfoga Over
verket genom att framstalla exemplar darav och genom att Ora

/I- L...2_ 14  nne.
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verket tillgangligt for allmänheten. Utgångspunkten ar enligt
förarbetena att upphovsmannen bOr fOrbehållas raft att ekonomiskt
tillgodogora sig alla sådana utnyttjanden av hans verk som har
praktisk betydelse, låt vara att man med hansyn till religiosa,
kulturella och eljest samhalleliga behov Or vissa inskrankningar i
denna raft (prop 1960:1 s 60).

Sådant framforande som målet Oiler faller inte under den
uppräkning av inskrankningar i det upphovsrattsliga skyddet som
finns i lagen. Stor forsiktighet bor iakttagas då det galler att i
rattspraxis på allmänna grunder utvidga det område som ar
undantaget från det upphovsrattsliga skyddet. Anvandning av
skyddade verk for demonstration av musikanlaggningar kan inte
anses sakna praktisk betydelse, aven om sådan anvandning
representerar en mycket ringa del av det totala
anvandningsområdet for musikaliska verk. B.W. har till stod for sitt
bestridande även anfort aft framforandet inte skett i
underhållnings- eller fOrstroelsesyfte och aft framfOrande som sker
utan sådant syfte inte faller inom det enligt upphovsrattslagen
3kyddade området. Förarbetena till upphovsrattslagen innehåller
en ganska omfattande diskussion angående avgransningen av det
genom upphovsrätten skyddade området. Det finns mot bakgrund
harav anledning vanta sig, att om man avsett att infora en från
principiell synpunkt så betydelsefull begransning, som den av
B.W. påstådda, detta hade kommit till uttryck i fOrarbetena. Så ar
emellertid inte fallet. Det ovan omnämnda uttalandet tyder närmast
på att någon sådan begransning inte var avsedd. (Jfr också 1LU
1960:41 s 38.)

På grund av det anfOrda finner HovR:n aft framforandet inneburit
intrång i STIMs raft till verken.

B.W. har fOr det fall aft intrång skulle anses foreligga invänt att han
handlat enbart å bolagets vagnar och aft han därfOr, i allt fall i ett
tvistemål, inte kan ålaggas personlig skadeståndsskyldighet. Av
vad B.W. själv uppgivit framgår aft han varit medveten om aft STIM
)ch radiohandlarnas branschorganisation haft olika mening

angående tolkningen av upphovsrättslagen i det avseende som
målet Oiler. Upphovsrattslagen innehåller inte någon uftrycklig
undantagsbestammelse under vilken framfOrande av
ifrågavarande slag skulle kunna vara aft hänfora. Av STIMs brev till
Fyris Radio framgår också att STIM grundade sin tolkning på ett
rattsvetenskapligt utlåtande som de båda organisationerna
fOranstaltat om. B.W. måste därfOr ha insett aft det vat ytterst
tveksamt om framfOrandet var tillåtet. Genom att andå återge eller
låta anstallda återge verken har B.W. förfarit grovt oaktsamt i sitt
handlande fOr bolagets rakning. B.W. har darfor genom brott mot
53 § 1 st upphovsrattslagen orsakat STIM skada. B.W., som ar
den ene av bolagets två styrelseledamOter och ensam ager teckna
bolagets firma, har haft ett sådant betydande intresse i bolaget och
ett så bestammande inflytande Over detta aft en analogisk
fillampning av bestämmelserna 14 kap 1 § skadeståndslagen inte
.an komma i fråga. B.W. ar därfOr skyldig att personligen fullt ut

ersatta tredje man fOr skada som han orsakat genom sift
handlande.

De ringa belopp som STIM yrkat i vederlag får i brist på närmare
1-1.-1-____  III_ -.1,- 1 • /4 nest - _ - .1,4,
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utredning anses skåliga. B.W. ar dårför skyldig att utge
skadestånd i enlighet med STIMs yrkande.

Domslut. 11/bd andring av TR:ns domslut i den del som avser
enskilt anspråk mot B.W. forpliktar HovR:n B.W. att till STIM utge
ersättning med 500 kr.

B.W. (ombud advokaten L.K.) sokte revision och yrkade att HD
skulle ogilla

eller avvisa

STIMs talan mot honom

eller visa målet åter till HovR:n.

STIM (om bud advokaten A.C.) bestred åndring.

HD avgjorde målet efter foredragning.

Foredraganden, RevSekr Olsson, hemställde i betånkande om
följande dom: Domskål. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet år
huruvida STIM såsom foreträdare for upphovsmannen har rätt till
tederlag enligt 54 § upphovsrattslagen for det att B.W. i
demonstrationssyfte Wit spela kortare delar av skyddade
musikaliska verk i Fyris Radio AB:s butik så att kunderna skulle få
mojlighet att bedoma salufOrda musikanlaggningars kvalitet. STIM
Or i HD, liksom i HovR:n, gållande att B.W. personligen har att
utge sådan ersattning, vare sig B.W. skulle anses ha förfarit
uppsåtligen eller grovt oaktsamt, dvs gjort sig skyldig till brott mot
53 § 1 st upphovsråttslagen, eller ha handlat oaktsamt eller i god
tro. B.W. har i HD vidhållit sina i HovR:ns dom antecknade
invandningar, varjamte han har påstått att råttegångsfel
forekomm it i HovR:n.

Med hånsyn till det satt på vilket STIM beståmt sin talan i HovR:n
har något hinder inte forelegat for HovR:n att, trots att B.W. genom
lagakraftvunnen dom frikänts från ansvar, grunda sin dom på att
B.W. genom brottsligt fOrfarande gjort intrång i upphovsratten till
de berörda musikaliska verken. Varken i detta hånseende eller
zdjest har rattegångsfel forekommit i HovR:n.

Upphovsrätt innefattar enligt 2 § 1 st upphovsråttslagen, med de
inskrånkningar som stadgas i lagens 2 kap, uteslutande ratt att
forfoga over verket genom att framstålla exemplar dårav och
genom att Ora det tillgångligt for allmänheten. Enligt en definition
som ges i 2 § 3 st Ors verket tillgangligt tr allmänheten då det
framfors offentligt.

Lika med HovR:n finner HD att B.W:s fOrfarande utgjort ett
offentligt framfOrande av verk i upphovsrattslagens mening. Vad
Oiler de inskrånkningar som stadgats i upphovsratten får enligt 11
§ 1 st upphovsråttslagen enstaka exemplar av offentliggjorda verk
framställas fOr enskilt bruk. Denna undantagsbeståmmelse ager
inte tillåmpning på B.W:s fOrfarande. B.W:s invåndning om enskilt
bruk saknar alltså grund. På grund hårav och på de skal HovR:n i
jivrigt anfOrt, finner HD att B.W:s fOrfarande inneburit intrång i
,pphovsratten till de m us ikaliska verken.

B.W. har fOr det fall att intrång skulle anses fOreligga bestritt att
han i sitt handlande fOr bolagets råkning fOrfarit uppsåtligt eller
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grovt oaktsamt och har darvid anfort aft han handlat med stod av
långvarig branschpraxis. Aft denna praxis tidigare lam nats
opåtalad från STIMs sida ar ostridigt i målet. Av utredningen
(ramgår att det varit först under senare år, sedan STIM vackt
frågan om ersattningsskyldighet for framforanden i det avseende
som målet rtir, som olika uppfattning framkommit mellan
foreningen och radiohandlarnas branschorganisationer om
tolkningen av upphovsrattslagen i detta hanseende och att de
namnda parterna i detta lage föranstaltat om ett rattsvetenskapligt
utlåtande i frågan. Val måste B.W. med hansyn till att STIM
därefter i sift brev till Fyris Radio med krav om avtalsreglerad
ersattning for framforandet av musikverken grundade sin tolkning
på det avgivna utlåtandet ha insett aft det var mycket tveksamt om
framfOrandet var tillåtet. Med hansyn emellertid till den
branschpraxis som rått och omstandigheterna i övrigt - framst då
det besked som B.W. obestritt uppgett sig ha fått av sin
branschorganisation om att upphovsratten inte gallde fOr
ifrågavarande musikframforanden - kan B.W:s handlande i vart fall

anses som grovt oaktsamt. Eftersom B.W. alltså inte gjort sig
skyldig till brottsligt fOrfarande och då han personligen inte på
annan grund kan ålaggas ersattningsskyldighet for det intrång i
STIMs raft som skett i bolagets verksamhet skall STIMs talan
ogillas.

Domslut. Med andring av HovR:ns domslut lamnar HD den mot
B.W. fOrda talan utan bifall.

HD (JustR:n Bengtsson, Heuman och Lind, referent) beslOt
följande dom:

Domskal. B.W. ar anställd av Fyris Radio AB, i vilket han också ar
styrelseledamot och firmatecknare. Bolaget har en butik i Uppsala
dar bolaget sager bl a TV-apparater, radioapparater och
bandspelare. I målet ar ostridigt att B.W. under fOrsagning i
demonstrationssyfte låtit spela smarre delar av musikaliska verk i
butiken så att kunderna skulle få tillfalle aft lyssna på ljudet från
,pparaterna och bedoma apparaternas kvalitet. Huvudfrågan i

målet ar om denna demonstrationsmusik innefattar intrång i
bertirda upphovsmans raft aft Ora sina verk tillgangliga fOr
allmanheten (2 § upphovsrattslagen).

Har rattegångsfel fOrekommit i HovR:n? Genom TR:ns dom
frikandes B.W. från ansvar fOr brott mot upphovsrattslagen. I
domen ogillade TR:n aven det av STIM genom åklagaren
framstallda enskilda anspråket mot B.W. om ersattning i anledning
av den påstådda brottsliga garningen.

STIM har såsom foretradare fOr målsagandena - upphovsmannen
- fullfOljt talan i vad avser det enskilda anspråket under det aft
TR:ns dom vunnit laga kraft i ansvarsdelen. B.W. har framhållit att
HovR:n vid sin prOvning hade aft utgå från det fOrhållandet aft B.W.
genom lagakraftvunnen dom frikants från ansvar. Den frikannande
lagakraftvunna domen i ansvarsdelen har emellertid inte utgjort
ågot hinder fOr HovR:n aft som grund fOr sin prOvning av STIMs

talan om ersattning ta stallning till huruvida B.W. uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsratten.

B.W. har vidare gjort gallande att STIM i HovR:n inte framstallde
i I-1 I  • 14,111, -1/1,
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något påstående om att B.W. handlat uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet. Enligt B.W. grundades STIMs talan uteslutande på
den regel om objektivt ersattningsansvar som intagits i 54 § 1 st
upphovsrattslagen.

I sin vadeinlaga framstallde STU yrkande motsvarande det
yrkande som framställts som enskilt anspråk genom åklagaren vid
TR:n. Varken i vadeinlagan eller i senare inlagor till HovR:n
återkallade STIM uttryckligen det påstående som låg till grund for
åtalet och det enskilda anspråket, namligen aft B.W. förfarit
uppsåtligen eller grovt oaktsamt. Tvärtom framhöll STIM vid flera
tillfallen att B.W. gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.

I en inlaga till HovR:n angav STIM att det i målet yrkade
skadeståndet grundade sig på 54 § 1 st upphovsrattslagen och
enbart avsåg skaligt vederlag for nyttjande av verken. STIM
framh011 vidare aft det ankom på HovR:n - alldeles oavsett om det
förelåg uppsåt eller grov oaktsam het från B.W:s sida - aft prova
huruvida B.W. kunde ålaggas skadeståndsskyldighet på den
qrunden att det förekommit ett sådant offentligt framförande som
unges i 2 § 3 st upphovsrattslagen. Denna ståndpunkt vidh011s
aven under den fortsatta handlaggningen i HovR:n.

Vad sålunda förekom m it kan inte anses innefatta något annat an
att STIM framhöll att det framställda ersattningsyrkandet kunde
vinna bifall aven om B.W. befanns ha handlat i god tro, en
ståndpunkt som for ovrigt STIM intar aven i HD.

Av det anförda följer att det salt på vilket STIM bestamt sin talan i
HovR:n inte utgjort något hinder for HovR:n att grunda sin dom på
aft B.W. genom brott mot 53 § 1 st upphovsrattslagen orsakat
STIM skada. Varken i det angivna hanseendet eller på något annat
satt har rattegångsfel fOrekommit i HovR:n.

Har de berörda musikaliska verken framförts offentligt?
Upphovsrattslagen bygger på aft det från allmän synpunkt ar av
största betydelse att upphovsmannens raft till sina verk skyddas.
7elysande for lagstiftarens installning ar också att författares,
Konstnärers och fotografers raft till sina verk har rang av
grundlagsskyddad rattighet (2 kap 19 § regeringsformen).

1960 års upphovsrattslag innebar en forstarkning i åtskilliga
hanseenden av den raft som tidigare tillkom upphovsman till
litterära eller konstnarliga verk. Den principiella utgångspunkten for
lagstiftaren var aft åt upphovsmannen borde fOrbehållas raft att
ekonomiskt tillgodogora sig alla sådana utnyttjanden av verket som
hade praktisk betydelse, låt vara att man med hansyn till religiOsa,
kulturella och eljest samhalleliga behov borde Ora vissa
inskrankningar i denna raft (NJA II 1961 s 52).

I enlighet med denna principiella installning ufformades lagen så
att i 1 kap intogs bestammelser om upphovsrattens fOremål och
innehåll under det aft 2 kap tillfOrdes bestammelser om
inskrankningar i upphovsratten. Nar det gallde aft narmare

stamma föremålet fOr och innehållet i upphovsratten Overgavs
Lien tidigare använda metoden att som skyddsobjekt upprakna
skilda former av andligt skapande och särskilt ange de olika former
av utnyttjanden som skulle omfattas av upphovsratten. Rattens
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föremål och innehåll bestamdes i stallet genom mera allmant
hållna beskrivningar som bl a innebar att upphovsrätten skulle
omfatta alla former for utnyttjanden varigenom ett verk
mångfaldigades eller gjordes tillgangligt for allmanheten (NJA11
1961 s 7 f, 29 o 52 f).

Mot denna bakgrund ar det tydligt att upphovsmannens ratt att
forfoga Over sina verk utgOr en så att saga fullstandig och
heltäckande raft varifrån vissa i lag sarskilt angivna undantag har
gjorts i syfte att tillgodose samhalleliga intressen. Med denna
uppbyggnad av lagen finns endast ett synnerligen begransat
utrymme fOr domstolarna aft i lagen in tolka andra begransningar
av upphovsmannens ratt an dem som ar angivna i lagen. Det
synes vara nara nog uteslutet att uppstalla sådana begransningar i
syfte att tillgodose andra intressen an samhällets, såsom
kommersiella intressen.

Det förfarande varom ar fråga i målet kan måhanda sagas
innebära att i de typiska fallen varken B.W. eller hans kunder har
tillgodogjort sig de musikaliska verken såsom utgOrande resultat
Jv ett andligt skapande. Vad det har varit fråga om ar att man
använt verk som ett slags testmaterial for att prova en apparat.
Den som med ett sådant resonemang låter demonstrationsmusik
falla utanfOr det skydd upphovsrattslagen ger intolkar darmed en
begransning i upphovsmannens raft att fOrfoga over verket, som
inte finns angiven i lagen. Det går namligen inte att komma ifrån att
demonstrationsmusik innefattar en anvandning av ett musikaliskt
verk, låt vara en anvandning i ett något annat syfte an det
traditionella.

I detta sammanhang må erinras om att auktorrattskommittén i
anslutning till 2 § framhöll (NJA111961 s 38) aft ett forfogande over
ett verk ytterst alltid består i att låta andra an upphovsmannen få ta
del av verket, dvs uppfatta det med sina sinnen. Uppenbarligen
medfOr spelande av demonstrationsmusik att åhOrarna får tillfalle
att uppfatta en del av verket med sina sinnen.

skulle kunna argumentera efter den linjen att varje utnyttjande
av eft verk som demonstrationsmusik ar så kortvarigt att det inte
ar rimligt att Over huvud taget betrakta det som ett framfOrande av
verket i lagens mening. I det aktuella fallet synes
demonstrationsmusik ha spelats mycket korta stunder, hogst en
minut men vanligen omkring 30 sekunder. Av upphovsrattslagens
fOrarbeten framgår (NJA111961 s 40) att aven utnyttjande av en
mycket begransad del av ett verk kan innefatta intrång i
upphovsratt. Det torde från praktisk synpunkt vara nastan ogorligt
att tillampa lagen på ett satt som innebar att radiobranschen skulle
ha frihet aft återge ett mycket kort avsnitt av ett verk, t ex ca 30
sekunders spelning, under det att ersattning skulle utges fOr
bakgrundsmusik och demonstrationsmusik som spelas under en
langre period och darmed också tjanar som underhållning.

HD kommer på grund av det anfOrda till den slutsatsen aft B.W. i
pphovsrattslagens mening låtit framfora musikaliska verk. Frågan

blir darmed om detta framfOrande skett offentligt så att verket
gjorts tillgangligt fOr allmänheten (2 § 3 st fOrsta meningen
upphovsraftslagen).



25.10.2010 NJA 1986 s. 702 (NJA 1986:125) I La...

Upphovsrattslagen bygger på ett vidstracktare
offentlighetsbegrepp an det som forekommer i allmanna
ordningsstadgan. Under forarbetena till upphovsrattslagen framhöll
första lagutskottet (NJA II 1961 s 57 f) att det upphovsrättsliga
offentlighetsbegreppet ytterst fick faststallas med hansyn till
forhållandena inom rattsområdet, varvid riktpunkten borde vara att
upphovsmannens raft principiellt omfattade alla framfOranden som
inte agde rum infOr helt slutna kretsar. I det aktuella fallet har delar
av verken spelats i en affarslokal som varit tillganglig fOr
allmänheten. Under sådana omstandigheter måste det anses ha
varit fråga om ett offentligt framfOrande i upphovsrattslagens
mening.

Enskilt bruk? B.W. har i andra hand invänt att hans forfarande varit
tillåtet till följd av undantagsregeln i 11 § 1 st upphovsrattslagen,
dar det anges att enstaka exemplar av offentliggjorda verk får
framstallas fOr enskilt bruk.

B.W:s fOrfarande innefattar inte att han framställt exemplar av
verket. Vad B.W. har gjort ar att låta framfOra delar av musikaliska
verk. Redan undantagsbestämmelsens ordalydelse utesluter
alltså dess tillampning i det aktuella fallet. Att lagrummet fått den
angivna avfattningen sammanhanger med att den begransning av
upphovsratten, som ligger dari att ratten inte stacker sig till
privatlivets område, framgår motsattningsvis av 2 §, när det Oiler
den del av rätten som består i att framfOra ett verk (NJA II 1961 s
114), och att begransningen fOljaktligen inte behover behandlas i
någon särskild lagregel.

B.W:s nu berOrda invandning saknar alltså fog.

Skadeståndsfrågor. B.W. har invant att, fOr den handelse intrång i
upphovsratten anses ha agt rum, detta intrång skett fOr bolagets
rakning, som darfor har att utge eventuellt vederlag.

Den ersattning, som enligt 54 § 1 st upphovsrattslagen skall
oberoende av vållande utges vid otillåtet utnyttjande av ett verk,
Ivser skaligt vederlag for utnyttjandet. Ersattningsskyldigheten får
anses åvila den %I- vars rakning verket utnyttjas. Eftersom
framfOrandet av demonstrationsmusiken skett i bolagets
verksam het, kan inte B.W. ålaggas att utge ersattning harfor enligt
den nu namnda regeln.

Under fOrarbetena till upphovsrattslagen uttalades att enligt
allmänna skadeståndsrattsliga grundsatser borde den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet gjorde intrång i någons
upphovsmannaratt ersatta all ekonomisk skada som vållats darav
(NJA II 1961 s 349, jfr s 354 n). Mot bakgrund harav måste
skadeståndsskyldighet på grund av uppsåt eller oaktsam het anses
i fOrsta hand drabba den som fOretar intrånget i upphovsratten afr
NJA 1985 s 893 och 909).

I enlighet med det anfOrda kan alltså B.W. ålaggas skyldighet aft
utge ersättning fOr uteblivet vederlag om han begått
pphovsrattsintrånget av oaktsamhet.

Av utredningen framgår aft B.W. fortsatte att anvanda sig av
demonstrationsmusik i bolagets butik aven efter det att han genom
brev från STIM underrattats om att en av hans egen
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branschorganisation och STIM gemensamt anlitad expert på
upphovs raft efter särskild utredning kommit till den slutsatsen att
upphovsratten gallde 6N/en betraffande demonstrationsmusik.
3.W. kan inte anses ha handlat med tillborlig aktsam het War han
trots detta besked fortsatte att använda demonstrationsmusik som
om ingenting hade hant. B.W. har alltså gjort sig skyldig till
oaktsamt intrång i upphovsratten.

I och for sig bor regeln om lindrat skadeståndsansvar for
arbetstagare i 4 kap 1 § skadeståndslagen kunna analogiskt
tillampas också på en arbetstagares ansvar enligt 54 §
upphovsrattslagen (jfr NJA II 1972 s 578). Med hansyn till att B.W.
var ledamot i aktiebolagets styrelse och ensam firmatecknare
saknas emellertid anledning att med stod av lagrummets grunder
nedsätta det skadestånd som han enligt det forut sagda får anses
skyldig att erlagga till STIM.

Det av STIM yrkade beloppet såsom ersattning for uteblivet
vederlag, 125 kr, ID& utdOrnas såsom i och for sig skaligt.

Yrkandet avseende ersattning for utredningskostnader ar hänforligt
till en undersOkning av fOrhållandena i bolagets butik som gjordes
av STIM innan polisanmälan skedde. Kostnader av detta slag ar
närmast att betrakta som rattegångskostnad. Eftersom
kostnaderna får anses ha varit skaligen påkallade for aft tillvarata
STIMs raft, skall de ersättas av B.W. (31 kap 11 § 3 st järnfort med
18 kap 12 och 8 §§ RB).

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut såvitt nu ar i fråga.

JustR Lars K Beckman var, med instämmande av JustR Vangby,
av skiljaktig mening i frågan om de berörda musikaliska verken
hade framfOrts offentligt och anforde: B.W. ar anställd av Fyris
Radio AB, i vilket han också ar styrelseledamot och firmatecknare.
Bolaget har en butik i Uppsala dal- bolaget sager bl a TV-apparater,
radioapparater och bandspelare. I målet ar ostridigt aft B.W. under
forsagning i demonstrationssyfte låtit spela smarre delar av
nusikaliska verk i butiken så att kunderna skulle få tillfälle att
iyssna på ljudet på apparaterna och bedOrna apparaternas kvalitet.
STIM gOr gallande aft denna provning innefattar intrång i STIMs raft
till verken och B.W. bestrider aft så ar fallet.

Upphovsrätt innefattar enligt 2 § 1 st upphovsrattslagen bl a
uteslutande raft att forfoga Over verket genom att Ora det
tillgangligt fOr allmänheten. Enligt en definition i 2 § 3 st Ors verket
tillgangligt fOr allmänheten bl a då det framfors offentligt.

Upphovsrattslagen bygger på ett vidstrackt offentlighetsbegrepp
(se NJA II 1961 s 57 f). I det aktuella fallet har affärslokalen varit
tillganglig fOr allmänheten. Provningen har visserligen skett for viss
kunds räkning men några åtgarder har inte vidtagits for att
begransa mojligheterna fOr andra kunder aft hora den musik som
blev ett resultat av provningen.Avenom det inte kan visas att
andra kunder varit närvarande nar provningen utfOrdes, får på
Tund av det anforda upphovsrattslagens krav på offentlighet

anses uppfyllt.

Nat- det galler kravet aft framfOrandet skall avse ett verk framgår av
upphovsrattslagens fOrarbeten (se NJA II 1961 s 40) att aven

. / / 1 - nor
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utnyttjandet av en mycket begransad del av ett verk kan innefatta
intrång i upphovsratten till verket. Det kan alltså normalt inte stallas
sarskilt stora krav på omfattning och varaktighet av ett framförande
for att upphovsrattsligt skydd skall foreligga.

Mot bakgrund av det anforda får det anses naturligt att
upphovsratten omfattar framforande i en affarslokal av
bakgrundsmusik, exempelvis genom att en radio får stå på. I målet
ar emellertid endast fråga om musik i samband med provning av
apparater.

Provningen karaktariseras av att framforandet av musik inte ar
något huvudandamål utan endast en bieffekt till den tekniska
kontrollen av apparaterna. Nar det Oiler radio och TV ar det inte
heller sakert att det sker någon musiksandning just nar provningen
genomfors. Provningen ar normalt av mycket kort varaktighet och
kan sagas sakna praktisk betydelse for upphovsmannen.

Vid en helhetsbedomning kan uppkomsten av musik i samband
med provning inte anses utgora framfOrande av verk i
Apphovsrattslagens mening. Upphovsrattsligt skydd foreligger
daft- inte och STIMs mot B.W. riktade talan om ersattning skall
alltså med andring av HovR:ns dom lamnas utan bifall.

OverrOstad i denna fråga ar jag i ovrigt ense med majoriteten.

Lagen.nu ar en privat webbplats. Informationen har ar inte officiell och kan vara felaktig I
Ansvarsfriskrivnin I Kontaktinformation


