
ØSTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 18. februar 2022

Sag BS-
(8. afdeling)

FS

(advokat Jesper Ravn)

mod

LS

(Adv. )

Københavns Byret har den 1. marts 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS-
).

Landsdommerne Frosell, Mohammad Ahsan og Anders Schäfer (kst.) har del-
taget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, FS , har gentaget sin påstand om 
frifindelse. 

Indstævnte, LS , har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling
Af politirapport dateret den 6. juni 2018, som er fremlagt for landsretten, frem-
går bl.a., at den bil, en BMW X3 xDrive 30d, som LT  den 12. 
juni 2017 solgte til og derefter leasede tilbage fra LS , og som 
han den 22. november 2017 meldte stjålet, den 11. april 2018 blev fundet i en 
garage, der var lejet af LT s bror. Af rapporten fremgår videre, 
at bilen var klonet to gange. Det første kloning var til stelnummer 
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, som svarer til det stelnummer, bilen havde, da LT
 den 12. juni 2017 solgte og tilbageleasede den fra LS

. Den anden kloning var til stelnummer  Bilens 
oprindelige stelnummer var , og bilen var den 4. april 
2017 med dette stelnummer meldt stjålet i forbindelse med en prøvekørsel.  

I FS  motorkøretøjsforsikring (Forsikringsvilkår MO-01 
Generelle vilkår) hedder det bl.a.: 

”19.7 udbetalt på ufuldstændigt grundlag

Har FS  på et ufuldstændigt grundlag udbetalt 
erstatning eller på anden måde udlagt omkostninger, og viser det sig 
efterfølgende, at erstatning eller udlæg ikke burde have fundet sted – 
for eksempel fordi skaden slet ikke var erstatningsberettiget – kan 
FS  kræve beløbet refunderet.”    

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat
Det fremgår af sagen bl.a., at LT  den 12. juni 2017 indgik en 
såkaldt sale and lease back-aftale med LS  vedrørende den i 
sagen omhandlede bil, og at han den 22. november 2017 meldte bilen stjålet. I 
februar 2018 udbetalte FS  (herefter FS

) erstatning til LS  for bilen, men krævede i 
august 2019 erstatningsbeløbet tilbagebetalt med henvisning til, at den forsik-
rede interesse ikke var lovlig, jf. forsikringsaftalelovens § 35. Da LS

 nægtede at tilbagebetale erstatningsbeløbet, modregnede FS
 den udbetalte erstatning i forbindelse med ophøret af parternes 

kontraktforhold. Sagen angår, om FS  var berettiget til at 
foretage den nævnte modregning.

Som sagen er forelagt, lægger landsretten til grund, at den i sagen omhandlede 
bil var bortkommet ved en dækningsberettiget begivenhed, da LT

 den 22. november 2017 meldte den stjålet. 

Spørgsmålet er, om LS  har lidt et tab, som FS
 er forpligtet til at erstatte, som følge af begivenheden.  

Det fremgår af Højesterets kendelse af 21. januar 2020, gengivet i UfR 2020.894, 
at en kvinde, hvis bil var solgt til en autoforhandler, kunne kræve bilen udleve-
ret fra en senere godtroende erhverver af bilen. Højesteret henviser i kendelsen 
til to tidligere domme – Swane-dommene, gengivet i UfR 1972.746 og UfR 
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1975.381 – hvori Højesteret fastslog, at der gælder en vidtgående ret til vindika-
tion, som kun kan fraviges i særlige tilfælde. Fravigelsen må forudsætte, at den 
oprindelige ejer har udvist betydelig uforsigtighed eller urimelig passivitet. 

Som sagen er oplyst for landsretten, blev bilen oprindeligt stjålet den 4. april 
2017. Da LS  den 12. juni 2017 købte bilen af LT

 for derefter at tilbagelease den til LT , var der således ob-
jektivt set tale om en hælervare. Der er ingen oplysninger i sagen, der tyder på, 
at den oprindelige ejer af bilen i forbindelse med tyveriet har udvist betydelig 
uforsigtighed eller urimelig passivitet. Landsretten lægger derfor til grund, at 
den oprindelige ejer eller - i det omfang denne har fået udbetalt forsikring - 
dennes forsikringsselskab havde været berettiget til at vindicere bilen fra LS

, uanset om LS  var i god tro.   

Landsretten finder på denne baggrund, at LS , da bilen den 
22. november 2017 blev meldt stjålet, ikke led et tab, som FS

 var forpligtet til at erstatte. Det forhold, at den oprindelige ejer eller dennes 
forsikringsselskab ikke forud for, at bilen blev meldt stjålet på ny, havde gjort 
krav på at få bilen udleveret, kan ikke føre til et andet resultat. 

FS  var således berettiget til at foretage modregningen i 
forbindelse med ophøret af parternes kontraktforhold, hvorfor landsretten fri-
finder FS .  

Efter sagens udfald skal LS  i sagsomkostninger for begge 
retter betale 64.500 kr. til FS . 60.000 kr. af beløbet er til 
dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 4.500 kr. til retsafgift. Ud 
over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til 
sagens omfang og hovedforhandlingens varighed.  

THI KENDES FOR RET:

FS  frifindes.    

I sagsomkostninger for begge retter skal LS  inden 14 dage 
betale 64.500 kr. til FS . Beløbet forrentes efter 
rentelovens § 8 a.




