
KøBENHAVNS BYRET
DOM

afsagt den 1. marts 2O2L

sag

FT Leasing

(advokat Henrik Hesselberg Frandsen)

mod

Forsikring

(advokat ]esper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af dommer Kirsten Schmidt.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt en bil, hvis stelnummer var forfalsket, var omfat-
tet af dækningen Lfølge en forsikringsaftale, som FT Leasing havde
indgået med Forsikring . Sagen angår herunder spørgs-
målet, om FT Leasing havde en lovlig interesse i at forsikre bilen, jf.
forsikringsaftalelovens $ 35.

FT Leasing har fremsat følgende påstand:
Forsikring skal til FT Leasing

kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Forsikring har fremsat påstand om frifindelse.

Sagen er anlagt den 3. september 2020.

betale 174.887

Oplysningerne i sagen
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Samme dag blev bilen godkendt ved syn i en synshal i ny Bilen gennemgik li-
geledes toldsyn. Til brug for synet og den efterfølgende registrering forelå en

tysk registreringsattest. Bilen blev derefter registreret i Danmark med registre-
ringsnummer . Leasingtager stod selv for at få bilen gennem

slmet.

Leasingtager

om, at FT Leasing

stelnummer
FT Leasing

Forsikring

FT Leasing

indgik den12. jvni2Ol7 aftale med ptLeasing

købte en bil af mærket BMW, model X3 xDrive 30d,

, af ham, og at han leasede bilen hos

, vat

udbetalte i januar eller februar 20L8 erstatning til
for bilen.

Parterne har været enige om, at fremgangsmådery som FT Leasing

fulgte i forbindelse med indgåelse af aftalerne med Leasingtager

sædvanlig i2017.

Den 13. jluni2017 sendte forsikringsagenturselskabet EADK meddelelse til For-

FT Leasing om, at bilen med stelnummer og re-

gistreringsnummer var omfattet af forsikringspolicery som FT Leasing

havde hos Forsikring , herefter kaldet
Forsikring , fra den 12. juni2017.

Den22. november 2017 skrev Leasingtager til FT Leasing un-
der henvisning til bilens registreringsnummer, at han havde været i svømme-
halleru og imens var hans skab blevet brudt op. Bilnøglen var stjålet fra skabet,

og bilen var stjålet.

Den 9. august 2019 skrev Østjyllands Politi til Forsikring , at bi-
len, som politiet havde fundet ved ransagning den 11. april 2018, rettelig havde
stelnummer . Bilen var over to omgange blevet klonet
med andre stelnumre, men det nævnte skulle være det originale stelnummer.
Bilen med dette stelnummer blev meldt brugsstjålet den 4. aprll2017 fra adres-
sen Vej, by.

Den 30. august 2019 krævede Forsikring erstatningen, som for-
sikringsselskabet havde betalt for bilen med registreringsnummer til-
bage under henvisning til politiets oplysninger om, at bilen to gange havde skif-
tet stelnummer, og at der ikke var identitet mellem det "officielt" forsikrede kø-
retøj og det reelle køretø1. Den forsikrede interesse var ikke lovlig, jf. forsik-
ringsaftalelovens $ 35.

FT Leasing nægtede at tilbagebetale erstatningsbeløbet
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I forbindelse med ophøret af parternes kontraktforhold modregnede
Forsikring den udbetalte erstatning.

Parterne har været enige om opgørelsen af kravet

Under hovedforhandlingen har parterne erklæret, at ingen af dem er i besiddel-
se af bilen.

Parternes synspunkter

FT Leasing har i sit påstandsdokument anført følgende

15 Til støtte for den nedlagte påstand gØres det gældende, L) at bilen
er bortkommet ved en dækningsberettiget begivenhed,2) at
FT Leasing har lidt et relevant tab omfattet af forsikrings-
dækningen og 3) at den af FT Leasing forsikrede interesse
er lovlig i forsikringsaftalelovens $ 35's forstand.

16 Det kan lægges til grund, at bilen i januar 201.8 blev anmeldt stjålet,
og at Forsikring på den baggrund udbetalte forsik-
ringssummen til FT Leasing jf. svarskriftet s. 2. Det her-
ved afgivne dækningstilsagn forpligter Forsikring

som enhver anden dispositiv erklæring, uanset om afgivet på et
ufuldstændigt grundlag, idet FT Leasing var i god tro om
forsikringsbegivenhedens indtrædery jf. aftalelovens $ 32, stk. 1, og

Jønsson og Kjærgaard, Dønsk Forsikringsret,l0. udg.201.9, s. 439 ff.

17 Når Forsikring efterfølgende afviser forsikringsdæk-
ning med den begrundelse, at Forsikring ikke længe-

re anser bilens bortkomst for en forsikringsdækket begivenhed,bæ-
rer Forsikring derfor bevisbyrden for, at dæknings-
tilsagnet blev afgivet på baggrund urigtige forudsætninger, jf. u.-
kenævnskendelse AK 85.034.

18 Denne bevisbyrde er ikke løftet,jf. svarskriftet, s. 2, hvor det ekspli
cit fremgår, at Forsikring hverken kan"bekræfte eller

aerificere" grundlaget for selskabets mistanke orr., at bilen ikke blev
stjålet ved et dækningsberettiget tyveri i 2018. Retten kan på denne
baggrund lægge til grund, at bilen i 2018 blev stjålet ved et dæk-
ningsberettiget tyveri, hvorfor den udbetalte erstatning ikke kan
tilbagesøges.
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19 Demæst gØres det gældende, at FT Leasing ved tyveriet
led et tab, som denne var forsikret imod. Når Forsikring

gør gældende, at FT Leasing ikke har ejendomsret til
bilen, bærer Forsikring bevisbyrden for dette. I et
forsøgpå atløfte denne bevisbyrde har Forsikring

gjort gældende, at bilen inden tyveriet kunne have været vindice-
ret.

20 Der er enighed om, at hovedreglen i dansk ret er, at den retmæssige
ejer, der er blevet frastjålet en genstand, kan vindicere genstanden.
Den grundsætning er dog alene en hovedregef og Forsikring

har ikke dokumenteret (og kan ikke dokumentere), at en

af undtagelserne til hovedreglen ikke ville kunne anvendes, førend
der foreligger en endelig og retskraftig dom, der fastslår, at
FT Leasing ikke har ekstingveret den tidligere ejers ejendoms-
ret. Der mindes om, at FT Leasing ved købet var i god tro
om bilens oprindelse og således opfyldte betingelseme for ekstink-
tion.

21, Dertil kommer, at en evenfuel vindikation forudsætter, at den op-
rindelige rettighedshaver gør sin ret gældende, hvilket fortsat ikke
er sket. Indtil det eventuelt måtte ske, har FT Leasing

ejendomsretten til bilen, hvilket også var tilfældet på tidspunktet
for tyveriet. På denne baggrund gøres det gældende, at Forsikring

ikke kan afvise dækning under henvisning til, at bi-
len potentielt og teoretisk set måske kunne have været vindiceret af
bilens oprindelige ejer.

22 Endeligt gøres det gældende, at den forsikrede interesse er lovlig,
jf. forsikringsaftalelovens $ 35.

23 Indledningsvist bemærkes, at det er Forsikring , der
gør gældende og bærer bevisbyrden for, at den forsikrede bil ikke
udgør en lovlig interesse, jf. Sørensery Forsikringsret,2015,6. udg., s

66. Ikke desto mindre, skal rt Leasing i det følgende re-
degøre for, hvorfor den forsikrede interesse er lovlig.

24 FT Leasing købte bilen af leasingtager, idet leasingtager
ønskede at lease bilen i stedet for at eje den. I forbindelse med kø-
bet fra leasingstager indgik FT Leasing derfor en leasing-
kontrakt med leasingtager. Det følger af leasingkontrakten, at lea-

singtager ved kontraktens udløb skal anvise en køber, der skal købe
bilen til den forud fastsat mindstepris. Dette er et helt sædvanligt
vilkår i leasingkontrakter af denne art.
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25 FT Leasing har derfor ingen risiko eller mulig gevinst,
som er afhængig af værdiudsving på bilen, ligesom FT Leasing

ikke har interesse i at beholde bilen efter leasingkontrak-
tens udløb, medmindre den straks herefter leases igen.

26 FT Leasings interesse er med andre ord alene den fortje-
neste, som opnås ved at finansiere bilen for leasingtager, og som
udgøres af betalingeme på leasingkontrakten. På denne baggrund
gøres det gældende, at den foreliggende situation er sanunenligne-
lig med situationen, som Ankenævnet for Forsikring tog stilling til i
kendelse nuruner 90.51,4 af 2. august2017.

27 Kendelsen AK 90.514 af 2. august201-7 vedrørte,ligesom i denne

sag, et leasingforhold. Til forskel fra nærværende sag var forsik-
ringstageren samtidig leasingtagerery men det var leasingselskabet,

der ejede bilen, som viste sig at være klonet. Om lovligheden af den
forsikrede interesse udtalte nærmet:

"Efter en gennemgøng øf søgen finder næanet det betænkeligt at læg-

ge til grund, at klageren aedrørende den omhandlede bil ikke hør en

Ioalig interesse (. . .)

Kløgerens interesse i forsikringen af bilen grunder sig således ikke på

han egen ejendomsret til bilen men på øt kunne opnå dækning for
krøa frø leøsingfirmøet i medfør øf leøsingkontrøkten i tilfælde øf skø-

de påbilen eller aed bilens undergøng. Det køn derfor ikke i sig selo

tillægges øfgørende betydning for spørgsmålet om uloalig interesse, øt

det påbøggrund øf søgens omstændigheder må anses for usikkert, om

klageren og siden ileasingfirma 2l hør uæret retmæssig ejer øf bilen."

28 Det gøres gældende, at det samme rationale så meget desto mere
gør sig gældende i nærværende sag, hvor ru Leasing i al-
le henseender har været i ubestridt god tro, og uden forbindelse til
kloningen af bilen. I kendelsen pålagde nævnet klageren en skær-

pet bevisbyrde fordi en række forhold indikerede, øt klageren sela

havde del i såvel kloningen som tyaeriet.

29 Selv hvis retten måtte finde, at den forsikrede interesse er ejen-

domsretten til bilen i snæver forstand, gøres det gældende, at
FT Leasings interesse også i dette tilfælde er lovlig.

30 I den forbindelse bemærkes det, at bilen ikke per definition udgør
en ulovlig interesse alene fordi, at det har vist sig, at den forud for
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FT Leasings erhvervelse var sqålet, jf. ankenævnskendel-
se AK31.621, FED AK41,.694 og Jønsson og Kjærgaard, Dønsk Forsik-

ringsret,10. udg. 2019, s.446 ff. Det bemærkes endvidere, at hver-
ken FT Leasing ved købet eller Forsikring

ved udbetaling af forsikringssummen gjorde sig skyldige i hæleri,
allerede fordi ingen af parterne havde det fomødne forsæt eller var
klar over forholdenes rette sammenhæng.

31 Endvidere udgør bilen ikke en ulovlig interesse alene fordi denmu-
liguis ikke burde have været indregistreret som anført af
Forsikring I kendelsen AK84.587lagde Ankenævnet for for-
sikring til grund, at den pågældende bil skulle have været synet,

hvilket ikke var sket. Desuagtet var forsikringen af bilen en lovlig
interesse.

32 Dommen U 2017.2945 H, som Forsikring henviser til,
omhandler ikke spørgsmålet om lovlig interesse, men derimod det
obligationsretlige forhold mellem køber og sælger. Det fremgår
endvidere, at parteme i den sag var enige om, at motorcyklen ikke
kunne indregistreres, og det var altså ikke et spørgsmåI, som Hø-
jesteret tog stilling til.

33 I stedet skal vurderingen af den forsikrede interesse foretages kon-
kret på baggrund af sagens omstændigheder og den sikredes hand-
linger og forudsætninger.

34 I nærværende sag, er der ingen forbindelse mellem det klandrevær-
dige forhold, (tyveriet og kloningen af bilen) og FT Leasing

som i alle henseender har handlet som det kunne forventes,
idet FT Leasing satte sin lid til registreringsattesten samt

det gennemførte syn og godkendelse af bilen.

35 Endeligt bemærkes det, at det afgørende tidspunkt for vurderingen
af den forsikrede interesse er skadestidspunktet, jf. Jønsson og
Kjærgaard, Dønsk Forsikringsret,'1"0. ud1.2019, s. 444.

36 På baggrund af ovenstående gøres det sammenfattende gældende,

at Forsikring ikke har og ikke kan løfte bevisbyrden
for, L) at bilen ikke er bortkommet ved en dækningsberettiget begi-
venhed, 2) at bilen ikke repræsenterede en værdi forFT Leasing

og 3) at FT Leasings forsikrede interesse ikke er

lovlig.
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Forsikring

37 FT Leasing har således været berettiget til at modtage er-

statning for bilens værdi, og Forsikrings tilbagesøg-
ningskrav og efterfølgende modregning er derfor uberettiget, hvor-
for Forsikring skal betale kr.174.887,00 med tillæg af
procesrente fra sagens anlæg til FT Leasing ."

har i sit påstandsdokument anført følgende:

At den omhandlede forsikrede BMW X3 ubestridt var klonet, hvilket
indebærer, at et stjålet køtetøj (i nærværende sag en bil stjålet i
by i april 2017) påføres et nyt stelnummer tilhørende en anden
bil af samme mærke og model med henblik på at "udstyre" den på-

gældende stjålne bil med en "legitimitet" således, at bilen fremstår
med et lovligt stehrummer, som er kopieret fra en anden bil,

At FT Leasing dermed reelt har indgået en leasingaftale for og

med en "hælervare" i form af en stjålet bif og det er denne hæler-
vare/stjåhre bil, som FT Leasing kræver dækket under den
tegnede gruppeforsikring tegnet hos Forsikring

At der ikke er identitet mellem den bil (hælervaren), som leasingafta-
len er indgået for, og den bil (det stelnummer i den klonede bil)
som er forsikret af FT Leasing hos Forsikring ,

At det allerede af denne årsag ikke er godtgjort, at der er identitet
imellem den forsikrede genstand og det stelnummer, som er angi-
vet i forbindelse med begæringen om tegningen af forsikringen (et

stelnummer, som er kopieret fra en ægte og i øvrigt ukendt bil af

samme mærke),

At det i den forbindelse er uden betydning, at FT Leasing har
været i god tro i forbindelse med købet af bilen ijwri2017 og etab-

leringen af leasingaftale herfor, idet Forsikring under nærværen-
de sag - for byretten - anerkender, at der processuelt kan lægges til
grund, at FT Leasings køb af bilen og etablering af leasingaf-
talen skete i overensstemmelse med den praksis, der fandtes herfor
i2017 (dvs. uden kontrol af bilens historik eller sælgerfleasingta-

gers køb af bilen eller fysisk besigtigelse af bilen f.ørkøbetlindgåel-
sen af leasingaftalen),

At FT Leasing som forsikringstager og ejer af bilen er nærmest til
at bære risikoen for, at der ikke er identitet mellem det forsikrede
køretq (det falske stelnummer indsat i bilen) og den faktiske bil
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omfattet af leasingaftalery hvorfor FT Leasing ikke har sand-

synliggjort at være berettiget til dækning under gruppeforsikringen
etableret hos Forsikring jf.U2011,.2980V samt Ankenærrnet for
Forsikrings kendelse AK85.753,

At bilen - hvis de faktiske forhold havde været kendt - slet ikke kunne
være blevet indregistreret i motorregisteret, når der var påført den

stjålne bil et falsk stelnummer, jf.U 2017.2945 H, hvorfor bilen af
samme årsag slet ikke kunne eller ville være omfattet af gruppefor-
sikringen,

At der herudover må lægges vægtpå, at FT Leasinc ikke reelt
har lidt noget tab, der er forsikringsbart, ved det påståede anmeldte
tyveri af bilen i januar 2018, idet bilen til ethvert givet tidspunkt
kunne være blevet vindiceret af bilens oprindelige ejer, der fik stjå-
let bilen i april 2017, selvom FT Leasing måtte antages at være
i god tro, jf. herved U2020.894H og U2015.2190H,

At den retmæssige ejers vindikation af bilen på ethvert givet tidspunkt
ikke er eller ville være et tab som ville kunne være krævet dækket
under forsikringen, idet tredjemands vindikation af bilen ikke er en
forsikringsdækket begivenhed, hvorved FT Leasing ville ha-

ve været begrænset til at rette sit krav mod bilens sælger, som i det-
te tilfælde er identisk med bilens leasingtager,

At når det lægges til grund, at den klonede bil reelt var en hælervare,

så kan der ikke lovligt tegnes skadesforsikring herfor idet bilen
konstituerer en ulovlig interesse, jf. forsikringsaftalelovens S35, i
hvilken forbindelse det er underordnet, om FT Leasing måtte
have været i god tro, idet FT Leasing i modsat fald ville kun-
ne opnå erstatning for en købt hælervare,

At dette resultat understøttes af U2017.2945H, hvorefter et køretøj pit-
ført et falsk stelnummer ikke kunne registreres (lovligt) i motorre-
gisteret, hvorved der forelå en oprindelig mangel ved køretøjet,

således at købet heraf kunne hæves efter mere end 8 år,

At det bestrides, at Ankenævnets kendelse 90.51.4 kan udlægges såle-

des, at FT Leasing som forsikringstager skulle have en (lovlig)
forsikringsdækket interessere baseret på, at den forsikrede af inter-
esse reelt er "leasingaftalens værdi for selskabet", idet Ankenævnet
tværtimod udtrykker, at leasingtagers interesse ved etablering af

forsikringen er sikring i forhold til at kunne overholde leasingafta-
len, og idet den hos Forsikring af FT Leasing tegnede



9

gruppeforsikring er en objektforsikring, hvor den forsikredes inter-
esse er bilen og ikke leasingselskabets mulige finansielle tab som
følge af leasingtagers manglende overholdelse (evt. ved svig) af af-

talen,

At da FT Leasing ikke har løftet sin bevisbyrde for, at bilen reelt
bortkom/blev stjålet ved en forsikringsdækket begivenhed som an-

meldt af leasingtager, hvilket tværtimod har formodningen
imod sig, da bilen - efter det af politiet oplyste blev genfundet hos

leasingtager eller dennes bror - harForsikrings modregning ved
afslutning af parternes aftaleforhold som følge heraf været beretti-
get, da FT Leasing ikke var berettiget til erstatning for bilen."

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse
af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Da parterne har været enige om, at FT Leasing ved indgåelsen af afta-
lerne med Leasingtager fulgte den fremgangsmåde, der var sædvanlig i
2017,Lægger retten til grund, at FT Leasing var i god tro med hensyn
til, at bilens stelnummer var ægte, og at FT Leasing var rette ejer af bi-
len. Udgangspunktet er derfor, at Forsikring er bundet af forsik-
ringsaftalen, jf. forsikringsaftalelovens $ 5, stk. 1".

Da bilen med stelnummer blev indregistreret i Dan-
mark med registreringsnummer , og da bilen blev forsikret hos

Forsikring med denne identifikation, kan Forsikring

ikke afvise dækning under forsikringen under henvisning til, at der ikke fore-
ligger identitet mellem den leasede bil og den forsikrede bil.

Forsikringsaftalen blev indgået med FT Leasing som registreret ejer af
bilen, og forsikringen skulle dække leasingselskabets tab blandt andet ved bi-
lens undergang.

På denne baggrund finder retten, at FT Leasing havde en lovlig inter-
esse i at have en skadesforsikring på bilen, jf. forsikringsaftalelovens $ 35.

FT Leasing var i november 2017 i god tro om, at bilen var stjålet fra
Leasingtager . p4 Forsikring i januar eller februar 2018 ud-
betalte erstatning til FT Leasing var FT Leasing ligeledes i
god tro om, at en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed var indtrådt.
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I forholdet mellem parterne må retten som følge heraf lægge til grund, at der
var indtrådt en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed.

Forsikring er derfor bundet af dækningstilsagnet. Det forhold, at
det efterfølgende har vist sig, at bilens stelnummer var forfalsket, og at politiet i
april2018 beslaglagde bilen, kan ikke føre til andet resultat.

Retten lægger i den forbindelse til grund, at ingen af parterne har krav på at få
bilen udleveret, da rette ejer må antages at have en vindikationsret. I forholdet
mellem parteme er spørgsmålet om vindikation uden betydning, da FTLeasing

ved tegningen af forsikring på bilen og erstabringens udbetaling
var i god tro om det forhold, der kunne føre til vindikation af bilen.

Modregningen/ som Forsikring

og retten tager påstanden fra FT Leasing

foretog, var herefter uberettiget,
til følge.

Efter sagens udfald skal Forsikring betale sagens omkostninger
til FT Leasing med 30.000 kr. til dækning af advokatudgifter og 4.500

kr. til dækning af retsafgift, eller i alt 34.500 kr.

Retten har ved fastsættelsen af sagens omkostninger taget udgangspunkt i de

vejledende salærtakster for proceduresager i forhold til sagens økonomiske
værdi. Retten har taget hensyn til sagens karakter og Iorløb, herunder hoved-
forhandlingens varighed. ft Leasing er momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Forsikring skal til FT Leasing betale 174.887

kr. med tillæg af procesrente fra den 3. september 2020, tilbetaling sker.

Forsikring

kosbringer med 34.500 kr
skal til FT Leasing betale sagsom-

Beløbene skal betales inden 1.4 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a.
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Vejledning

Retten har afsagt dom i sagen.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen
til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om sagsom-
kosbringer, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten.

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres
Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat,
du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre,
skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke.

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at
der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er
fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt at ingen af parteme
skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end
20.000 kr. I andre situationer kan omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Frister for at anke og kære
Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden
en tilladelse fra Procesbevillingsnævnef skal du indlevere en ansøgning til Pro-
cesbevillingsnævnet inden 4 uger.

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse.

Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet,
skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2uger.

Sådan gøt du, hvis du vil anke eller kære
Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen "Opret ap-
pel" og derefter vælge "Anke" ogf.ølge vejledningen der. Hvis du vil kære om-
koskringsafgørelsery skal du vælge "Kære" og følge vejledningen der.

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet,
skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indle-
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vere ansøgningen på minretssag.dk. Du kan få mere vejledning om, hvordan du
søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk.

Du kan få mere vejledningblandt andet om retsafgift på domstol.dk.
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