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Thẩm phán tòa sơ thẩm đã từ chối đơn thỉnh nguyện sau xét xử đòi bác bỏ bản án, điều mà công 

ty phải đưa ra để đệ trình kháng cáo chính thức. Cũng chính vị thẩm phán này đã từ chối đơn 

thỉnh nguyện tương tự ở các bản án trước tại phiên tòa của mình, rồi thì sau đó những bản án này 

đều bị tòa thượng thẩm đảo ngược. Chúng tôi tự tin rằng bản án này cũng sẽ bị đảo ngược sau 

khi kháng cáo. Chúng tôi có kế hoạch đệ trình thông báo kháng cáo của mình trong một vài tuần 

tới.  

 

Theo bản án vào tháng 7, công ty đã tuyên bố:  

 

Johnson & Johnson thất vọng sâu sắc với bản án. Đây là kết quả của một quy trình tố tụng không 

công bằng về căn bản khi đã cho phép các nguyên đơn trình bày về một nhóm gồm 22 phụ nữ, 

phần lớn trong số đó không có mối liên hệ với Missouri, trong duy nhất một vụ kiện và tất cả đều 

cáo buộc rằng họ đã bị ung thư buồng trứng. Kết quả của bản án khi chấp thuận coi tất cả những 

người này là nguyên đơn khi chưa cân nhắc bối cảnh của từng người, sự khác nhau về nguồn luật 

áp dụng, điều này phản ánh một điều đó là bằng chứng trong vụ kiện đã bị lấn át bởi thành kiến 

trong vụ việc xét xử như thế này. Johnson & Johnson luôn tự tin khẳng định sản phẩm của mình 

không chứa amiăng và không gây ung thư buồng trứng, chúng tôi cũng muốn theo đuổi mọi biện 

pháp kháng cáo có thể. Mọi bản án bất lợi đối với Johnson & Johnson trong phiên tòa này và đã 

trải qua thủ tục kháng cáo đều đã bị đảo ngược. Trong phiên xét xử này có nhiều lỗi thậm chí còn 

tệ hơn so với các lỗi trong các phiên xét xử trước đó vốn đã được đảo ngược bản án. 
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