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New Brunswick, NJ – Chúng tôi rất thất vọng với bản án ngày hôm nay và sẽ kháng cáo bởi 

Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson (Johnson’s Baby Powder) không chứa amiăng và không gây 

ung thư.  

 

Đã có lỗi nghiêm trọng về thủ tục và bằng chứng trong tiến trình xét xử, điều này buộc chúng tôi 

phải đệ trình đơn thỉnh nguyện xét xử sai về 8 điểm khác nhau trong tiến trình xét xử. Luật sư 

phía các nguyên đơn đã mắc lỗi cơ bản khi không chứng minh được rằng Phấn Rôm Trẻ Em 

chứa amiăng. Chính chuyên gia của họ cũng phải thừa nhận rằng họ không nhận thấy sự hiện 

diện của amiăng như định nghĩa được chấp nhận và đã bỏ qua những điểm phân biệt then chốt 

giữa khoáng chất là amiăng với khoáng chất không phải là amiăng. Chúng tôi tôn trọng thủ tục tố 

tụng và xin nhắc lại rằng bản án của bồi thẩm đoàn không phải là kết luận mang tính y khoa, 

khoa học hay pháp quy về một sản phẩm.  

 

Quan trọng là trong các vụ việc gần đây, đã có nhiều bản án biện hộ và phiên xét xử sai. Tình 

hình này cho thấy rằng có một tập dữ kiện thực tế trong những vụ án này và rằng kết quả thử 

nghiệm trong suốt nhiều thập niên của các chuyên gia và tổ chức độc lập, không tranh chấp liên 

tục khẳng định rằng Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson không chứa amiăng hay gây ung thư. 

Chúng tôi tin rằng những vấn đề này chắc chắn sẽ giúp bản án được đảo ngược nếu kháng cáo. 
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