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  ياخالق و حقوق رقابت در صنعت داروساز
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  يمرور ي مقاله
 چكيده

اسـت امـا    يخاص ياقتصاد يهايژگيود جوا اگرچه ن صنعتيکند. ا يم فاءيا ينقش مهم يدر هر نظام اقتصاد يصنعت داروساز
 يضد رقابت يها هيروناظر به  مقررات تابع قواعد حقوق رقابت است. ييع محصوالت دارويد و توزيگر، توليد يمانند هر بخش اقتصاد

نـار  و استنکاف از معاملـه در ک  احتکار ت مسلط،يستفاده از موقعا، سوءيتهاجم يگذار متيقز، يآم ضيتبع يگذار متيقجانبه مانند  کي
  ت اعمال دارند.يز قابلين ياز حقوق رقابت هستند که در صنعت داروساز ي، قواعد مهميمانند تبان يجمع يضد رقابت يهاهيرو

توانـد از   يم يت اخالق داروسازياست اما رعا يضرور يت در صنعت داروسازيفعال يبرا ين و مقررات رقابتيوجود قوان اگرچه
اعمال قواعد  ين مقاله ضمن بررسيداشته باشد. ا يمؤثرنقش  ،عامل بازدارنده عنوانبهو  کرده يريجلوگ يضد رقابت يها هيروارتکاب 

رقابت در نظارت بـر   ينقش شورا يکند. بررس يم ين صنعت را معرفيدر ا يضد رقابت ي، رفتارهايحقوق رقابت در صنعت داروساز
ن مقالـه بـر   ياست که در ا يموارد ازجملهن حوزه يرقابت در ا در ممانعت از نقض حقوق يا حرفهو نقش اخالق  يصنعت داروساز

  تمرکز شده است. هاآن
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   مقدمه

رگذار يتأث يها شاخهاز  يکيدر جهان امروز حقوق رقابت 
 ناظر بر رقابت در سراسر ياست. نهادها يحقوق اقتصاد

ق و تفحص در خصوص يو تحق يبه بررس روزه همهجهان 
ن و يپردازند و با ناقضان قوان يمنقض قواعد حقوق رقابت 

 ياقتصاد يها تيفعالمختلف  يها حوزهدر  يمقررات رقابت
ظاهر مدرن  حقوق رقابت برخالف ذات بهکنند.  يمبرخورد 

 دوجوبهکه تجارت   يخ بشر دارد. از هنگاميشه در تاريخود ر
 يضد رقابت يها هيز وجود داشته و رويآمده است رقابت ن

مانده از  ياسناد باق يبررس .اند شده يهمواره مخل رقابت تلق
 ن مقررات ضديتر يميدهد که قد يدوران باستان نشان م

ح در آتن يالد مسيانحصار مربوط به قرن چهارم قبل از م
و  يداريکاال را خر يادير زيتجار مقاد ،است. در آن دوران

افتند ي يکه به بازار آزاد دسترس  يکردند تا هنگام يانبار م
به فروش  يمت رقابتيباالتر از ق يمتيق ها را با بتوانند آن
ک کاال، ي ١يساختگ يابيبا سوءاستفاده از کم ،واقع رسانند. در

حقوق رقابت  گرچها .)۱( رفت يمربوطه باال م يمت کااليق
را پشت سر گذاشته اما نظام  يبينش و پرفراز ي خچهيتار ،يسنت

حقوق رقابت شده است  ي توسعهجاد و يرقابت مدرن باعث ا
ب قانون ي). آغاز نظام رقابت مدرن را از زمان تصو۲(

Sherman۳دانند ( يمکا يحقوق آمر در ٢.(  
د مختص غرب دانست. در فقه يحقوق رقابت را نبا 
ه يشب يکردکه کار اند داشتهوجود  ييز نهادهاين ياسالم
 هان نهاديا ي ازجملهرا دارا بودند.  يامروز يرقابت ينهادها

 ياقتصاد -ياسيک نهاد سيتوان به حسبه اشاره کرد که  يم
در کنار اهداف ( ياقتصادم يبوده که با هدف تنظ يدولتريغ
در بازار  ياقتصاد يها سوءاستفادهاز  يريگر) و جلوگيد

                                                
1 Contrived Scarcity 
2 The Sherman Antitrust Act (1890) 

نظارت  يرا برا ييها سميواقع مکان درمشغول به کار بوده و 
  .)۴کرده است ( يم و اجرا يگران بازار، طراحيبر رفتار باز

است که با  يعياز صنا يکي يصنعت داروساز که آنجا از
ت نظارت بر حفظ قواعد يدارد اهم کاروسرسالمت مردم 

ت يفعال يها حوزهر يش از ساين صنعت بيحقوق رقابت در ا
نامشخص و مبهم  ييدارو يها استيساست.  ياقتصاد

-نيب يستدهاوداداه و يجاد بازار سيتواند کمبود دارو، ا يم
ده گرفتن و سقوط يداشته باشد که در ناد به دنبالرا  يا حرفه

). نقض قواعد حقوق رقابت ۵دارند ( ياخالق نقش مهم
 درمنجر شود و  کنندگان مصرفتواند به نقض حقوق  يم

 يها سالدر  خطر اندازد. را به کنندگان مصرفسالمت  ،تينها
توجه  ييکايو آمر ييناظر بر رقابت اروپا ير نهادهاياخ
 ي حوزهبه نظارت بر حفظ قواعد حقوق رقابت در  يا ژهيو

نقض  يع براين صنايفعاالن او  اند داشته يصنعت داروساز
ن کشورها بارها ينحصار در اا ن و مقررات رقابت و ضديقوان

  .اند شدهو مشمول مجازات  گرفته قرارمورد بازخواست 
قواعد  يامکان تسر ي مطالعهن مقاله، يهدف از نگارش ا

از  يريگشيو پ يحقوق رقابت بر فعاالن صنعت داروساز
 يبا ابزارها يجانبه و جمع کي يرقابت ضد يها هيروانجام 
  است. ياخالق

  روش کار
بوده  يفيتوص -يليتحل ين پژوهش روشيروش انجام ا

ن و مقررات مربوط به نقض يل قوانيحلو ت ياست. بررس
 يها پرونده يران، بررسيا يقواعد حقوق رقابت در نظام حقوق

در  يدر صنعت داروساز ين رقابتيمربوط به نقض قوان
منابع مربوط به حقوق رقابت  ياروپا، در کنار بررس ي هياتحاد

صورت  يکارها جمله از يو اخالق در صنعت داروساز
  است. ن مقالهيدر ا گرفته

 طور بهتاکنون  يچ منبع فارسيالزم به ذکر است که ه
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نپرداخته است  يمستقل به حقوق رقابت در صنعت داروساز
را ران يتا قواعد حقوق رقابت ا رو نگارنده تالش کرده نيا ازو 

  ق دهد.يتطب يداروساز ي حوزهدر  ياقتصاد يها بنگاهت يبا فعال
  بحث

عت در صن يضد رقابت يها هيرورتکاب ا - ۱
 يداروساز

ضد  يک اعمال و رفتارهايتفک يبرا يمختلف يهاهرا
 يوجود دارد. در قانون اجرا ياقتصاد يها بنگاه يرقابت

ن يک ايمالک تفک ،قانون اجرا)( ۴۴ اصل  يکل يها استيس
ن يا آنجاکه از. هاستآنبودن  يا جمعي بودن يفردرفتارها 

ن يدهد ا يمل يکران را تشينظام رقابت ا يحقوق ي هيپاقانون 
 ت شمرده است.يرا به رسم يبند ميتقسن يز چنيمقاله ن

 جانبه کي يضد رقابت يها هيرو ۱-۱

 ييجانبه آن دسته از رفتارها کي يضد رقابت يها هيرو
ا تفاهم ي، توافق يبدون تبان و منفرداً يهستند که بنگاه اقتصاد

 يها هيرون يزند. ا يمدست  ها آنبه ارتکاب  هابنگاهر يبا سا
از  يعيف وسيقانون اجرا، ط ۴۵ ي مادهدر  يضد رقابت

ها  متيقمربوط به اخالل در  يضد رقابت يها هيرو
 محدود ،يتهاجم يگذار متيق ز،يآم ضيتبع يگذار متي(ق

مربوط به  يضد رقابت يها هيرومت فروش مجدد)، يکردن ق
ض در يتبع احتکار و استنکاف از معامله،معامالت (اخالل در 

مداخله در  و يد اجباريا خريط معامله و فروش ياشر
 يضد رقابت يها هيرور يو سا ،)ها بنگاه يا امور داخليمعامالت 

ا خدمت يکاال  عرضه ،کننده  گمراهاظهارات ( جانبه کي
ستفاده از اطالعات و ارمجاز و سوءيراستاندارد، کسب غيغ

  ).۶شود ( يمت اشخاص) را شامل يموقع
در  يضد رقابت يها هين رويک از ايامکان ارتکاب هر 

 ي دکنندهيتول که يوجود دارد. هنگام يصنعت داروساز
ط يبودن شرا کسانيرغم  خود را به يکاال ييمحصوالت دارو

ن دو يب ،آن يجانب يها نهير هزيحمل و سا يها نهيهز ،معامله

 يمختلف يها متيا مناطق مختلف به قيا چند طرف معامله ي
 يگذار متيق يضد رقابت ي هيتکب رومر کند، يعرضه م

مربوط به  يضين تبعيچن که  يصورت درشده است.  زيآم ضيبعت
داده است.  ط معامله رخيض در شرايتبع ،ط معامله باشديشرا

 ي شده تمام ي نهياز هز تر نييپا يمتينظر به ق مورد ياگر دارو
گران وارد يبه د يجد ي لطمه که ينحو آن وارد بازار شود به

 ،د به بازار شوديجد يداروساز يها مانع ورود شرکت ايند ک
اگر  چنين هماست.  يتهاجم يگذار متيمشمول عنوان ق

 يفيا تخفي زهيجا ،هيبه همراه محصول خود هد ييشرکت دارو
، گران شوديبه د يجد ي بدهد که موجب وارد شدن لطمه

ن يص چني. مرجع تشخاست داده  رخ يتهاجم يگذار متيق
رقابت است.  يشورا ،قانون اجرا ٤٥ ي مطابق ماده يا لطمه

 يها ر توسط شرکتياحتکار و استنکاف از معامله به اشکال ز
 جهينت درموجب اخالل در رقابت شود و  تواند يم يداروساز

 يقانون اجرا ممنوع تلق ٤٥ ي ماده موجب  به گذار توسط قانون
  شده است:

ا محدود يو از انجام معامله  يا جمعي ياستنکاف فرد •
  ا خدمت موضوع معامله.يکردن مقدار کاال 

ا يگر به استنکاف از معامله و يوادار کردن اشخاص د •
  ب.يها با رق محدود کردن معامالت آن

ز يا امتناع از فروش آن و نيا نابود کردن کاال يره يذخ •
، يساز رهين ذخيا که  ينحو  بهخدمت  يامتناع از ارائه

ا يمت کاال يق يبه باال رفتن ساختگا امتناع منجر ياقدام 
ا يم يطور مستق به که اينخدمت در بازار شود، اعم از 

  رد.يباواسطه انجام گ
ش، محصوالت غاتيتبلدر  تواند يم يشرکت داروساز

، مقدار، تيفيک با يواقعريغ صورت بهساخت خود را  ييدارو
نشان دهد و  يا استاندارد خاصي، مدل وصف درجه،

ا اشخاص را از يب را نازل جلوه دهد يرق ييومحصوالت دار
ن صورت مشمول يدهد؛ در ا بيفر، خود يمت کااليث قيح
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رقابت  يقانون اجرا شده و توسط شورا ۴۵ ي ماده» ـه«بند 
 ييمحصوالت دارو يابيغات و بازاريگرد است. تبليقابل پ

 رو نيا ازمنجر شود و  کنندگان مصرفبه نقض حقوق  تواند يم
ت يحقوق رقابت، مشمول حما يتيحما يها سميمکان رب عالوه

  ).۷( شود يمز ين کنندگان مصرفت از حقوق ين حمايقوان
ک يد يبه خر ييک محصول دارويمنوط کردن فروش 

گر، وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص يمحصول د
ا يکاال  يا تقاضايکه اتمام معامله به عرضه  يثالث به صورت

ن يا معامله با طرف مقابل با ايتباط داده شود ار يگريخدمت د
زد رب امتناع ويمذکور از انجام معامله با رق که طرفشرط 

  قانون اجرا بوده و ممنوع است. ۴۵ ي ماده» و«ز، مشمول بند ين
 شده  اعالم ياجبار يد استانداردهايبا ييمحصول دارو
ر يا سايمانند وزارت بهداشت  يصالح يتوسط مراجع ذ

ات، يت، محتويفيب، کيکاربرد، ترک به راجع يقانون يانهاده
ر يدر غ ،را دارا باشد يبند بستهو ل ي، ساخت، تکميطراح

که  شود يقانون اجرا م ٤٥ ي ماده» ز«صورت مشمول بند  نيا
  را ممنوع کرده است. راستاندارديا خدمت غيکاال  ي عرضه
دار، ا چند سهاميک يا وادار ساختن يک يب، تحريترغ

ب از يا شرکت رقيک بنگاه يا کارکنان ير يه، مديصاحب سرما
اسرار، مداخـله در  ي، انتقال سهام، افشايق اعمال حق رأيطر

بـه که گر يمـشابه د يها ا روشيها  ا شرکتيها  معامالت بنگاه
 ي ماده» ح«ز مشمول بند ين ب باشديبه ضرر رق يانجام عمل

  شود و ممنوع است. يمقانون اجرا  ٤۵
 ي ماده» ط«که در قانون اجرا مطابق بند  ياز موارد يکي
مسلط  يت اقتصادياز وضع سوءاستفادهممنوع شده، ، ٤۵

 يتيقانون اجرا به وضع ١ ي ماده ١۵ن مفهوم در بند ياست. ا
ا يمت، مقدار عرضه ين قييتع ييشده که در آن توانا  فيتعر

ا چند يک يار يط قرارداد در اختيا شرايا خدمت يکاال  يتقاضا
 يرد. در حقوق کشورهايقرار گ يا حقوقي يقيشخص حق

آمده است. در حقوق  ين مفهوم به صور مشابهيمختلف ا

 ١يقدرت بازار يک بنگاه دارايکه   يهنگام ييرقابت اروپا
ضد  ي هيرون يچن ،کند يم سوءاستفادهن قدرت ياست و از ا

  ).۸وندد (يپ يمبه وقوع  يرقابت
از خواست  يتابع در بازار، ياقتصادهر بنگاه  يرفتارها

انتخاب  يبرا ها آنحات يداران و ترجي، خرکنندگان مصرف
واکنش بنگاه  معموالًز يرقبا ن يا خدمات است. رفتارهايکاال 

 يها تيفعالدر  يک شرکت داروسازيرا به همراه دارد. اگر 
ان و يب، مشتريرق يها بنگاهخود، مستقل از  ياقتصاد
اش  يسود اقتصاداز  که اينمل کند، بدون ع کنندگان مصرف

ت مسلط در بازار باشد. يموقع يکم شود ممکن است دارا
  ار دارد.ياز بازار را در اخت ييسهم باال معموالً، ين شرکتيچن

 يت اقتصاديوضع يکه در بازار دارا يشرکت داروساز
ک يمت ير قييا تغين، حفظ ييتعاست به  است ممکنمسلط 

ن شرکت ياقدام کند. ا متعارفريغ يصورت ا خدمت بهيکاال 
انش يرا به مشتر رمنصفانهيغ يط قرارداديشرا است ممکن

 منظور  بها تقاضا يد مقدار عرضه يتحدا اقدام به يل کند يتحم
مشکل کردن  منظور بهجاد مانع يا  مت بازار،يا کاهش قيش يافزا

ک يب در يرق يها ا شرکتيها  ا حذف بنگاهيد يجد يورود رقبا
مشروط ن شرکت ممکن است به يا چنين هم. کند ت خاصيفعال

ا عرف ي يتينظر ماه که از يطيرش شرايکردن قراردادها به پذ
تملک   و ارد ند يين قراردادهايبا موضوع چن ي، ارتباطيتجار
که منجر به اخالل در رقابت  يصورت ها به ه و سهام شرکتيسرما
  دست زند. ،شود

ر حقوق يتأث يز از جهت بررسين AstraZeneca ي پرونده
، ۲۰۰۵ت است. در سال يواجد اهم يرقابت در صنعت داروساز

را به سوءاستفاده از  AstraZenecaون اروپا شرکت يسيکم
 يق سوءاستفاده از قواعد اعطاياز طر يت مسلط اقتصاديموقع

 محکوم کرد. يابيحق اختراع و بازار يمجوزها

ربوط به ثبت م ين شرکت به منظور کسب مجوزهايا
                                                
1 Market power 
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را به  يش، اظهارات خالف واقعياز داروها يکياختراع 
، از مراجع چنين هم ثبت اختراع اعالم کرده بود. ينهادها
دانمارک، نروژ و سوئد درخواست کرده بود تا مجوز  يقانون
ن شرکت را باطل کنند تا يک ايژنر ياز داروها يکي يابيبازار

خود را وارد بازار  دين سه کشور، محصول جديبتواند در ا
 ي معاهده ۱۰۲ ي ل نقض مادهيدل به AstraZeneca. کند

از  يت مسلط اقتصاديسبون و اثبات سوءاستفاده از موقعيل
ون يليم ۶۰معادل  يامهيون اروپا به پرداخت جريسيطرف کم

د ييأت ن پرونده رسماًيدر ا ١يعموموان يورو محکوم شد. دي
ت مسلط در يفاده از موقعاستکرد که قواعد مربوط به سوء

 شوند يز اعمال مين يبر بخش داروساز ييحقوق رقابت اروپا
و  يعموموان يو حکم د ييون اروپايسيم کميتصم). ۹، ۱۰(
ن پرونده باعث شد که يدر ا ٢اروپا ي هياتحاد يوان دادگستريد

 يتوجه دوباره به ارتباط حقوق رقابت و صنعت داروساز
  .)۱۱( شودجلب 

ت ياز اطالعات و موقع ، سوءاستفادهازرمجيغکسب 
 ي مادهت مذکور در يگر از موارد ممنوعيد يکيز ياشخاص ن

 يبردار بهرهکه ممکن است با کسب و  ستا اجراقانون  ٤۵
قبل از افشا  يمات مراجع رسمياز اطالعات و تصم مجاز ريغ
ا اشخاص يبه نفع خود  ها آنو کتمان  ها آن يا اعالن عمومي

 يصنعت ،يصنعت داروساز که اين دليل  بهه باشد. همرا ،ثالث
مانند حق ( يفکرت يو مالک يدانش فن ،تيبر خالق يمبتن

 يفکر يها تيمالکقواعد حقوق  ، نقض)۱۲(اختراع) است 
 دررا به همراه داشته باشد و  يتواند اثرات ضد رقابت يمز ين
ن ماده، يقانون اجرا شود. مطابق ا ۵١ ي مادهمشمول  جهينت
د ينبا يت فکرياز مالک يناش يازات انحصاريقوق و امتح

ن صورت ين قانون شود، در ايا ٤٨تا  ٤٤موجب نقض مواد 
 يضمانت اجراهاتا ار خواهد داشت يرقابت اخت يشورا
ح در قانون را اعمال کند.مصر  

                                                
1 General Court 
2 CJEEU 

ممکن است سالمت  يضد رقابت يها هيرون يارتکاب ا
 يبه دارو يدسترس که اينا يندازند يرا به خطر ب کننده مصرف
رممکن سازند. يغا يرا دشوار  کننده مصرف ياز برايموردن

د و يتول ي حوزهفعال در  ياقتصاد يها بنگاه يرو آگاه نيازا
  است. يحقوق رقابت، ضرور يع دارو از قواعد عموميتوز

 يجمع يضد رقابت يها هيرو ۱-۲

 يممکن است از سو يضد رقابت يها هيروارتکاب  اگرچه
 ،رديصورت پذ يداروساز ي حوزهفعال در  يبنگاه اقتصادک ي

در  ينقش مهم يجمع يضد رقابت يها هيرواما امروزه 
ضد و توافقات  ي). تبان۱۳مناسبات بازار دارند ( يريگ شکل
تواند باعث به خطر افتادن  يم يداروساز يها شرکت يرقابت

 از ،و از دست رفتن رقابت بازار شود کننده مصرفسالمت 
 ييت بااليها در حقوق رقابت از اهم هيرون يا يبررس رو نيا

ق ياز طر يتبان هرگونهقانون اجرا  ۴۴ ي ماده برخوردار است.
ا يو  ي، شفاهيکي، الکترونيا تفاهم (اعم از کتبي، توافق قرارداد

ن ماده را يمذکور در اا چند اثر يک ين اشخاص که ي) بيعمل
آن بتواند اخالل در  ی جهينت که  ينحو  بهدنبال داشته باشد،  به

ا يم ين موارد شامل تقسيکرده است. اممنوع را  رقابت باشد
ل ي، تحما چند شخصين دو يا خدمت بيم بازار کاال يتسه
، يتجار يها طرفز در معامالت همسان به يآم ضيتبعط يشرا

ا يد يخر ،ديا تحت کنترل درآوردن مقدار توليکردن  محدود
 يها متيقمشخص کردن  ،ت در بازارا خدميفروش کاال 

ن آن در بازار ييتع ي نحوها خدمت و يا فروش کاال يد يخر
اشخاص  ي، محدود کردن دسترسميرمستقيغا يم يمستق طور به

ملزم کردن طرف و ا تفاهم به بازار يخارج از قرارداد، توافق 
ل کردن شروط يا تحميمعامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث 

ن ين ماده ايدر ا گذار قانونشود.  يمشامل  ها را به آنقرارداد 
آن بتواند  ي جهينتممنوع کرده که  يتوافقات را در صورت
ضد  يها هيرون يتر مهماز  يکي ،يتبان اخالل در رقابت باشد.

و  ييناظر بر رقابت اروپا ياست و نهادها يجمع يرقابت
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ن يرد با مرتکببه برخو يتبان يها نشانهن يدن اوليبا د ييکايآمر
تواند نظم بازار را  يم ين عمليکنند. چن يمن عمل اقدام يا

 يرا برا يضرور يبه داروها يط دسترسيو شرا زدههم بر
را به خطر  ها آنسالمت  که اينا يسخت کند  کنندگان مصرف
د و پخش دارو به يتول يها شرکتجه توجه ينت دراندازد. 

ت يفعال منظور به، يجمع يضد رقابت يها هيروقواعد حاکم بر 
  است. يدر بازار دارو ضرور

ن ادغام يممکن است ح يجمع يضد رقابت يها هيرو 
 يرو ها شرکتا سهام يه يا تملک سرماي ييدارو يها شرکت

ممنوع  يطورکل بهران، ادغام و تملک را يا يدهد. نظام حقوق
 ها آنرا بر  يقانون اجرا قواعد ۴۸و  ۴۷در مواد  اگرچهنکرده، 

  وضع کرده است.
ناظر بر  يمات نهادهايو تصم ييقضا يها هيرو يبررس

 يرقابت در اعمال قواعد حقوق رقابت بر صنعت داروساز
 ي پرونده در د.يآ کاربهن موضوع يتواند در جهت شناخت ا يم

Citalopramشرکت  ، توافقLundbeck ب او که يو چند رق
رص ک بودند، ورود قيژنر يداروها ي دکنندهيتول

Citalopram اروپا را دشوار  ياقتصاد ي منطقه يبه بازارها
گونه  نيا ،ق و تفحص خوديون اروپا در تحقيسيکرد. کم يم
است و  يضد رقابتن توافق واجد اثرات يجه گرفت که اينت

ون يسياندازد. کم يمز به خطر يرا ن کنندگان مصرفسالمت 
مه يورو جري ونيليم ۱۴۵ش از يب مجموعاًن توافق را ين ايطرف

  ).۱۴کرد (
 Les يز شرکت فرانسوين Perindopril ي پروندهدر 

Laboratoires د يک توليژنر يب او که داروهايو چند رق
شدند که ورود قرص  يتوافقگر وارد يکديکردند، با  يم

اروپا دشوار  ي هياتحاد يرا به بازارها Perindoprilک يژنر
ق و يز پس از تحقين ن پروندهيون اروپا در ايسيکرد. کم يم

جه ين نتيبه ا ،کنندهتوافق يداروساز يها شرکتتفحص از 
مت يرساند و ق يمب يآس کننده مصرفن توافق به يد که ايرس

ون يسيباطل است. کم جهينت در و کند يمل يرا به او تحم ييباال
ن شرکت يکند که رفتار ا يمن نکته اشاره يبد ،م خوديدر تصم
است  يياز قواعد حقوق رقابت اروپا نقض آن دسته يفرانسو

و سوءاستفاده از  يتجار ي محدودکننده يها هيروکه به 
 ي معاهده ۱۰۲و  ۱۰۱مواد هستند (ت مسلط مربوط يموقع

  سبون).يل
ن يتر شيباروپا  ي هياتحاددر  يحقوق رقابت داروساز

داشته که تجارت  يضد رقابتد را بر آن دسته از توافقات يتأک
م يکه در خصوص تسه يژه توافقاتيو به کنند، يمرا محدود 

  ). ۱۵،  ۱۶( ز هستنديآم ضيتبع يگذار متيقبازار و 
 يرقابت و نظارت بر صنعت داروساز يشورا - ۲

ن ارکان نظام يتر مهماز  يکيناظر بر رقابت  ينهادها
که  يبدون وجود نهاد ،واقع درهستند.  يرقابت در هر کشور

 ينين قوانيوجود چن را کند،را اج ين و مقررات رقابتيقوان
قانون  موجب  بهران يا يد بود. در نظام حقوقننخواه مؤثر
س يتأسرقابت  يشورا نهاد ،۴۴اصل  يکل يها استيس ياجرا

 يانحصار ين شورا تاکنون فقط در بازارهايا اگرچهشد. 
امتناع  يرقابت ياز حضور در بازارها يليت کرده و به داليفعال

ت يح قانون اجرا، صالحينص صر کرده است اما مطابق
بازارها محرز است. صنعت  ي همهن شورا بر ينظارت ا
 کننده مصرفاست که با سالمت  يعياز صنا يکي يداروساز

تواند  يمن صنعت يدر ا ين تخلفيتر کوچکدر ارتباط است و 
  باشد. به دنبال داشتهرا  يقابل بازگشتريآثار غ
 ،ير صنعت داروسازتواند در نظارت ب يمرقابت  يشورا 

 ينگر شوراشيمات پيداشته باشد. تصم يريگ ميتصمدو گونه 
 ي مرحلهکه مربوط به  قانون اجرا) ۵۸ ي مادهموضوع رقابت (

 طور به تواند يم است، يضد رقابت يها هيروقبل از ارتکاب 
را  يدر صنعت داروساز يضد رقابت يها هيروق يخاص مصاد
 ي محدودهن ييت و تعيد وضعتوانين شورا ميد. انمشخص کن

ن کند و ييرا تع يبازار کاال و خدمات مرتبط با داروساز
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ت قواعد يرعا منظور  بهالزم  يها دستورالعملراهنماها و 
ب برساند. يرا به تصو يحقوق رقابت در صنعت داروساز

قانون  ۶۱ ي مادهرقابت (موضوع  ينگر شورامات پسيتصم
ضد  يها هيرود از ارتکاب بع ي مرحلهکه مربوط به  اجرا)
 يها شرکت يالزم برا يتواند ضمانت اجراها يم، است يرقابت

مات ين تصميا .کندن ييرا تع يداروساز ي حوزهمتخلف در 
 يشوند. شورا يماز ضمانت اجراها را شامل  يعيف وسيط

تواند دستور به فسخ هر نوع قرارداد توافق و تفاهم  يمرقابت 
قانون  ۴۸تا  ۴۴موضوع مواد  يبتضد رقا يها هيرومتضمن 

به  دستور ت دارد کهيصالح رقابت ياجرا را بدهد. شورا
 يها شرکتا ي ها بنگاهآن دسته از  ي هيسرماا يسهام  يواگذار

 است شده حاصلقانون اجرا  ۴۷ ي مادهکه برخالف  يداروساز
ا ابطال يق يت تعلي، صالحچنين همن نهاد ي. اکندرا صادر 

ت يکه برخالف ممنوع يداروساز يها شرکتادغام  هرگونه
رقابت  يز دارد. شورايرا ن شده انجامقانون اجرا  ۴۸ ي ماده

، دستور استرداد ييصالح قضا يذق مراجع ياز طراست قادر 
 يها هيروق ارتکاب يکه از طر يف امواليا توقياضافه درآمد 

اند ل شدهيقانون اجرا تحص ۴۸تا  ۴۴موضوع مواد  يضد رقابت
از طرف  ،متخلف يداروساز بدهد. ممکن است شرکت را

 درا ي يا مناطق خاصيرقابت ملزم شود که در منطقه  يشورا
 ي مهيجرا ممکن است مشمول يت نکند يفعال يخاص ينهيزم

در صورت نقض  ،اليارد ريليک ميال تا يون ريليده ماز  ينقد
  شود. ن قانونيا ٤۵ ي ماده يها تيممنوع

و  يدر نظارت بر صنعت داروساز رقابت ينقش شورا
ناظر  ير نهادهايدر کنار سا ييع محصوالت دارويد و توزيتول

رود  يمباشد و انتظار  پررنگار يتواند بس ين حوزه ميبر ا
ر يناظر بر رقابت سا يران با الهام از نهادهايرقابت ا يشورا

نظارت فدرال  يو نهادها ييون اروپايسيکشورها مانند کم
 ضدانحصارون تجارت فدرال و بخش يسيکم( ييکايآمر

ت از نظم يکا) بتواند در جهت حمايآمر يوزارت دادگستر

گام برداشته و در صنعت  کننده مصرفبازار و سالمت 
  د واقع شود.يمف يداروساز
از ارتکاب  يريگ شيپدر  يا حرفهنقش اخالق  - ۳

 يدر صنعت داروساز يضد رقابت يها هيرو

در کنترل و  يمؤثرنقش  ،ابتناظر بر رق ينهادها اگرچه
 ١ينيپس ينقش عمدتاًن نقش ياما ا ،حفظ رقابت بازار دارند

ممانعت فعاالن  ين و مقررات برايه کردن بر قوانياست. تک
 ياحرفهت اخالق ي). رعا۱۷ست (ين يکاف يداروساز ي حوزه
در صنعت  يضد رقابت يها هيرواز ارتکاب  يريگشيپدر 

  داشته باشد. ٢ينيشيپ مؤثر وار يبس يتواند نقشيم يداروساز
مانند تعهد ، ياحرفهالزامات اخالق  يبرخ تيرعا 
 گرفتن نظر دررباز با ياز د يصنعت داروساز که در ،يا حرفه

وند خورده است، عامل يماران پيت حقوق بيسالمت و رعا
ع يد و توزيتول يها شرکت تواند يماست که  يارندهيگ شيپ

ت يرعا ،چنين هم .بازداردد حقوق رقابت دارو را از نقض قواع
رباز ياز د يکه در صنعت داروساز ياخالق ياستانداردها

 در برابر ياخالق داروساز يتواند به بازدارندگ يموجود داشته 
ن يا ی جمله ازرساند.  ياري يرقابت ضد يها هيروارتکاب 

ت دادن به سالمت يتوان به اصل اعتماد، اولو يم ياصول اخالق
ل يا وسايدارو  ي ارائهماران، عدم قصور در يب يندرستو ت

ت دادن يراستاندارد، اولويل غيع دارو و وسايا توزي يپزشک
و  ي، تعهد به رازداريو مال يبه منافع تجار يا حرفهمنافع 

 منظور  به ير افراد کادر درمانيز از معامالت متقابل با سايپره
  ).۱۸اشاره کرد ( تر شيب يکسب منفعت ماد

 مورد ياخالق ياستانداردها يداروساز يها شرکتامروزه 
 مدون ٣ياخالقتحت عنوان منشور  يخود را در سند توجه
را  ياخالق ين سند موارد مختلف استانداردهاي. ااند کرده

 يمنشورها يکه در بررس يموارد ازجمله ).۱۹( شود يمشامل 
                                                
1 Ex-post 
2 Ex-ante 
3 Code of ethics 
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وان ت يما وجود دارد، يمطرح دن يداروساز يها شرکت ياخالق
ت يممنوع ر رقبا،يت رفتار منصفانه در رقابت با سايبه رعا

 يت استانداردهايرعا ط خاص،يدر شرا جز بها يهدا ياعطا
 ، وين مشترييف و تعي، عدم توافق بر سر سقف تخفيتجار

ن ي). ا۲۰کرد (مت با رقبا اشاره يش قيبر سر افزا توافقات
ها  آند و ذکر با قواعد حقوق رقابت مرتبط هستن کامالًموارد 

در  ين و مقررات رقابتياز نقض قوان يريگ شيپتواند به  يم
ناظر بر  يکمک کند و لزوم دخالت نهادها يصنعت داروساز

  .را به حداقل برساند يرقابت در صنعت داروساز
که  -کشور  يينظام دارو يز سند جامع اخالقيران نيدر ا 

 ياخالق داروسازان، منشور يا حرفهمتشکل از کد اخالق 
 يها شرکت يدارو، منشور اخالق يدکنندهيتول يها شرکت

و  ،پخش دارو يها شرکت يدارو، منشور اخالق ي واردکننده
است  يسند مهم ،- سازمان غذا و دارو است يمنشور اخالق

حقوق رقابت را مدون  قواعد مرتبط با اخالق و يکه برخ
الق در ت اخيمانند رعا ين سند به موارديکرده است. در ا

، ين استاندارد خدمات داروسازيت باالتريغات، رعايتبل
ت اخالق ي، تعهد به رعايز نقديا و جوايهدا يت اعطايممنوع

ا تبادل اطالعات مشتمل بر يمانند عدم اشتراک رقابت (
ازها، يف، حق امتي، تخفيگذار متيق يها استيس

ف يط فروش با رقبا)، عدم تحريو شرا ها نامه ضمانت
و رقابت منصفانه  ،بيرق يها شرکتا خدمات يت محصوال

  شده است. اشاره
و  يبر الزامات حقوق يالزامات اخالق الزم به ذکر است که

ار يعامل بس يا حرفهت اخالق يمقدم هستند و رعا يفريک
  ت قواعد حقوق رقابت است.يرعا يبرا يمؤثر

  يريگ جهينت 
اعمال ت يران قابليا يقواعد حقوق رقابت در نظام حقوق

 صنعت را دارد. يت اقتصاديفعال يها حوزه يبر تمام
وند ياست که با اقتصاد و سالمت پ يعياز صنا يکي يداروساز

ن حوزه يدر ا ين و مقررات رقابتيخورده است. نقض قوان
بر نظم بازار و رقابت است، بلکه با  يمنف ياثرات يدارا تنها نه

ت جامعه در و اخالل در نظام سالم کنندگان مصرفسالمت 
 ين و مقررات رقابتياز قوان يآگاه جه،ينت درارتباط است. 

  بهرقابت  ياست. شورا مؤثرار ين حوزه بسيت در ايفعال يبرا
تواند با  يمران ينهاد ناظر بر رقابت در حقوق ا عنوان

ع دارو که قواعد يد و توزيتول ي حوزهفعال در  يها شرکت
اصل  يکل يها استيس يحقوق رقابت مذکور در قانون اجرا

مذکور  يبرخورد کند و ضمانت اجراها کنند، يمرا نقض  ۴۴
نه کردن اخالق ي. نهادکنداعمال  ها آنن قانون را بر يدر ا
 يبرا يت منشور اخالقيو رعا يدر صنعت داروساز ياحرفه

از  ياريتواند از ارتکاب بس يمن حوزه يدر ا يت اقتصاديفعال
کند و  يريجلوگ ينبه و جمعجا کي يضد رقابت يها هيرو

د توجه داشت که ي. باکندرا حفظ  کنندگان مصرفسالمت 
توان اصول  ينم ؛مکمل هم هستند يو حقوق ين اخالقيمواز

 يداروساز يها شرکت ياخالق يمذکور در منشورها ياخالق
و حفظ رقابت  کنندگان مصرفت از سالمت يحما يرا برا

 وجود جهينت در دانست و يکاف ييدارو بازار محصوالت
فعاالن  ياز سو ها آن تيرعاو  ين و مقررات رقابتيقوان

  است. يضرور يداروساز ي حوزه
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Abstract 
The pharmaceutical industry plays an important role in every economy. Although the pharmaceutical sector 
has distinctive financial features, principles of competition law must be applied to the production and 
distribution of pharmaceuticals as in all other areas of the economy. 
Regulations regarding unilateral anticompetitive conduct such as discriminatory pricing, aggressive price 
setting, abuse of a dominant position, hoarding and refusal to enter into transactions as well as collective 
anticompetitive practices such as collusion are important competition rules which are applicable in the 
pharmaceutical industry. 
Although competition law and regulations are indispensable to the pharmaceutical industry, professional 
ethics can play an effective role as a deterrent factor and prevent anticompetitive conduct. This article 
reviews the application of competition law in the pharmaceutical industry and identifies anticompetitive 
behaviors in this sector. It also focuses on the role of the competition council in monitoring the 
pharmaceutical industry and the impact of professional ethics in preventing violations of competition law in 
this sector. 
Keywords: pharmaceutical industry, competition law, competition council, professional ethics 
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