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Produktansvar for tobak
Højesteret har taget stilling til rygeres adgang til erstatning
for tobaksrelaterede skade:
Højesteret har ved dom af 20. november 2014 fastslået, at
rygere ikke har krav på erstatning for skader, som er opstået
som følge af rygning.
Store amerikanske retssager mod tobaksindustrien fylder fra tid
til anden i de danske medier, men nu har de danske domstole
haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om rygeres
adgang til erstatning, som følge af tobaksrelaterede skader.
Retssagen var anlagt mod tobaksindustrien af en eksryger, som
var begyndt at ryge i 1956.
Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt tobaksindustrien
var erstatningsansvarlig overfor rygere, som var begyndt at
ryge og derfor var blevet afhængige af rygning, inden
tobaksindustrien blev pålagt at printe advarsler på
cigaretpakkerne.
Sagsøger gjorde i sagen gældende, at House of Prince skulle
ifalde produktansvar, fordi cigaretterne var defekte i henhold til
reglerne herom.
Produktansvar
Reglerne om produktansvar findes i produktansvarsloven.

Skader, som er velkendte for offentligheden og samtidig
uundgåelige, kaldes i produktansvarsloven for systemskader.
En producent er ikke ansvarlig for systemskader, hvis det er
alment kendt for offentligheden, at produktet er skadeligt, eller
hvis producenten på produktet har advaret om risiko for skader
ved brug.
Der skal samtidig være tale om et produkt, hvor risikoen for
skaderne ved brug er uundgåelig.
Højesteret fandt i dommen, at det allerede i 1956 var offentligt
kendt, at rygning var sundhedsskadeligt, og at tobaksindustrien
derfor ikke var forpligtet til at advare om risikoen for skader
som følge af rygning.
Tobaksindustrien har siden 1991 ved lov været forpligtet til at
printe advarsler på cigaretpakkerne.
Advarslerne blev allerede fra 1986 trykt på cigaretpakkerne i
mindre format. Dette skete som følge af en frivillig aftale
mellem myndighederne og tobaksindustrien.
Med dommen er det fastslået, at cigaretter ikke kan
karakteriseres som defekte produkter i henhold til
produktansvarsloven, selvom de udgør en risiko for alvorlige
skader, og tobaksindustrien er ikke ansvarlig for varigt mén ved
rygning.

Produktansvarsloven er som udgangspunkt gældende for alle
produkter og derfor også for cigaretter.
Produktansvarsloven har til formål at beskytte forbrugeren mod
farlige produkter, som kan medføre skade ved brug.
Hvis en brødrister eksploderer selvom produktanvisningen er
fulgt, og det medfører personskade, vil producenten ifalde
produktansvar. Produktet er defekt, da det ikke lever op til
sikkerhedskravet i produktansvarsloven.
Hvis skadelidte kan dokumentere, at et produkt er defekt, er
ansvarlig.
Visse produkter som tobak, spiritus og medicin kan dog være
farlige for forbrugeren, uden at disse produkter af den grund
forbydes.
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