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Tiedote vahingonkorvausta koskevassa asiassa S 14/2532
Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion turvaamistoimeen perustuvaa vahingonkorvausta koskevassa asiassa S 14/2532
Asia liittyi Warner-Lambert Company LLC:n ja Pfizer Oy:n (Pfizer) tuotenimellä Lipitor markkinoimaan
atorvastatiinilääkkeeseen, jota koskevalle valmistusmenetelmälle Pfizerille oli myönnetty suomalainen
patentti. Pfizerille oli 1.2.2007 ja 22.2.2009 välisenä aikana myönnetty useita turvaamistoimia, joilla Ranbaxy Laboratories Limitediä, Ranbaxy UK Limitediä ja Ranbaxy Pharma AB:ta (Ranbaxy-yhtiöt) oli kielletty loukkaamasta edellä mainittua patenttia. Pfizerin patentti oli todettu mitättömäksi Helsingin käräjäoikeuden tuomiolla 18.6.2010 sekä Helsingin hovioikeuden tuomiolla 25.5.2012.
Ranbaxy-yhtiöt vaativat Pfizerilta vahingonkorvausta, koska ne eivät olleet voineet tuoda omaa atorvastatiinituotettaan Suomen markkinoille Pfizerille myönnettyjen turvaamistoimien johdosta. Ranbaxy-yhtiöiden vahingonkorvausvaatimus oli 23.722.279,20 euroa ja se perustui muun muassa arvioon yhtiöiden menettämästä liikevoitosta ajalla 1.2.2007 – 22.2.2009.
Käräjäoikeus tuomitsi Pfizerin suorittamaan Ranbaxy-yhtiöille vahingonkorvausta 16.507.504,76 euroa.
Pfizer vaati hovioikeudessa Ranbaxy-yhtiöiden korvausvaatimuksen hylkäämistä ja Ranbaxy-yhtiöt korvauksen korottamista 23.300.000 euroon.
Asiassa oli hovioikeudessa erityisesti kysymys siitä, milloin ja millä tavalla Ranbaxy-yhtiöt olisivat tuoneet atorvastatiinituotteensa Suomen markkinoille, mikäli Pfizerille ei olisi myönnetty tämän estäneitä
turvaamistoimia. Kysymys oli myös siitä, minkälaisen markkinaosuuden Ranbaxy-yhtiöiden atorvastatiinituote olisi saavuttanut.
Hovioikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että Ranbaxy-yhtiöt olisivat ilman Pfizerin oikeuden turvaamiseksi myönnettyjä turvaamistoimia tuoneet atorvastatiinivalmisteensa Suomen markkinoille jo
1.2.2007. Hovioikeus katsoi, että tuote olisi tuotu Suomen markkinoille vasta 21.11.2007 Ranbaxy-yhtiöiden oman organisaation ja toisen yhtiön vuokratyövoiman avulla. Hovioikeus otti huomioon, ettei Lipitor
kuulunut tuona aikana pakollisen lääkevaihdon piiriin ja että atorvastatiinin sairausvakuutuslain mukainen
lääkekorvattavuus oli rajoitettua. Hovioikeus katsoi, että Ranbaxy-yhtiöiden atorvastatiinivalmiste olisi
saavuttanut Suomessa 21.11.2007 ja 22.2.2009 välisenä aikana keskimäärin 10 prosentin markkinaosuuden ja että Ranbaxy-yhtiöiden liikevoitto atorvastatiinin markkinoinnista Suomessa olisi tänä aikana ollut
keskimäärin 10 prosenttia.
Näillä perustein hovioikeus alensi Ranbaxy-yhtiöille tuomitun vahingonkorvauksen 231.104,76 euroon.
Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Kirsti Uusitalo ja Anna-Liisa Hyvärinen sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Kari Vesanen. Valmistelijana on toiminut viskaali Heikki Kemppinen. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo (puh.029 56 40614,
kirsti.uusitalo@oikeus.fi). Asiakirjatilaukset hovioikeuden kirjaamoon, puh. 02956 40789,
helsinki.ho@oikeus.fi.

