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 שותפה וראש מחלקת 
 ההגבלים העסקיים



בתי " חסות"הסדרים כובלים ב

הפארמההמשפט בשוק 

לבנת ברגד ניבה "עו

2019בינואר  29



בתי המשפט" חסות"הגבלים עסקיים ב

 

הסדרי פשרה  

בתובענות ייצוגיות

מכירת חברה בהקפאת  

הליכים לאחת  

המתחרות שלה

הסדרי פשרה  

בתביעות אזרחיות  

בין מתחרים



:(Pay for Delay)" תשלום עבור עיכוב"הסכמי 

תביעה בגין הפרת פטנט



:Hatch Waxman Act -הדין האמריקאי

פטנט תרופת קיימת בו לשוק להיכנס המעוניינת גנרית תרופות חברת, 

.הפטנט של בהפרה מדובר שלא להוכיח FDAל בפנייה מחויבת

חודשים 30 למשך הגנרית התרופה אישור יושהה ?תביעה הוגשה.

לשוק הגנרית התרופה כניסת את לאשר ניתן ?חודשים 30 חלפו.

של חודשים )6( לששה זוכה לשוק שנכנסת הראשונה הגנרית 

בלעדיות

הכוללים סעיפים המגבילים את , תמריץ להגיע להסדרי פשרה

.התחרות בשוק תמורת תשלום



:FTC V. Actavis -הדין האמריקאי
Actavis רית תרופה לאישור בקשה הגישהה פגה בטרם גתרופת על ההג  

 Solvay של הפטט
 

Actavis תבעה י"ע Solvay, רית והתרופה התמשכו ההליכיםאושרה הג. 
 

סה בטרםכ רית התרופהחתם -לשוק הג עיכוב עבור תשלום" הסכם": 

 

ים בכמה לעכב התחייבה אקטביסיסת את שריקה כלשוק שלה הג,  

 Solvay של התרופה על רופאים בפי ולהמליץ

 

Solvay ה מדי $ מיליון 19-30 לאקטביס לשלם התחייבהים 9 למשך ,שש. 
 



FTC V. Actavis:

תבעו החברות שתי ה י"ע- FTC. 

 

מוכות הערכאותהתביעה את דחו ה: 

ו הזכויותיתל ש-Actavis ן ההסכם פי עלה חורגות איטית מההגהפט  

   ;Solvay-ל שעמדה

יתן לא ת על רק המשפט בבתי ולהתדיין להמשיך החברות את להכריחמ  

 .עסקיים בהגבלים מחבות להימע

 

מוכות הערכאות פסיקת את הפך העליון המשפט ביתה: 

טיים השיקוליםה רק לא הם הרלבטית ההגה הקיימת הפטית ממה 

 הגרית התחרות עידוד של מדייות שיקולי גם אלא ,המקור חברת

שתאפשר פשרה למשל ,בפשרה משפטיים הליכים לסיים דרכים עוד יש 

 .כסף סכום לה לשלם בלי ,לשוק מוקדמת כיסה הגרית לחברה

ל בהתאם ,לגופו הסכם כל לבחון שיש פסק ש"ביהמ-Rule of Reason. 
 

 



: FTC V. Cephalon-הדין האמריקאי

ארבע יצרניות הגישו בקשות לאישור תרופות גנריות הדומות לתרופת  •

).לטיפול בהפרעות שינה יל'פרוביג(Cephalonהפטנט של 

•Cephalon   הגישה תביעה נגד החברות הגנריות

:לאחר התמשכות ההליכים חתמה על הסכמי פשרה•

.מיליון דולר 200תמורת , 2012דחיית הכניסה הגנרית לשוק עד     

•Cephalon י "ובמקביל נרכשה ע, נתבעהTeva.

:לפיה טבע, נחתמה פשרה 2015בשנת •

.ביליון דולר לצורך פיצויים 1.2תפריש . 1

".תשלום עבור עיכוב"לא תתקשר בהסכמי . 2



:אפקטיביות האכיפה

:2004-2015, ב"ארה
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-הדין האירופי

SERVIER SAS AND OTHERS V. COMMISSION:

  תשלום" הסכמי מספר שכרתה לאחר Servier נקנסה 2014 בשנת•

.התחרות את המגבילים "עיכוב עבור

  לשלם Servier חויבה מתוכם כאשר ,יורו מיליון 427.7 :הקנס גובה•

.יורו מיליון 331

 שנמצא כיוון הקנס גובה צומצם ,Servier של ערעורה בעקבות•

 ביחס הנציבות עמדת התקבלה אך ,מונופולין בעלת אינה Servierש

.ההסכם של לפסלותו



SERVIER SAS AND OTHERS V. COMMISSION:

 חוקיות-לאי האירופאית הנציבות שקבעה הקריטריונים את מאשר ש"ביהמ

 :זה מסוג הסכמים

.בכוח או בפועל ,מתחרות בין הסכם .1

.לשוק להיכנס המאמצים את להגביל התחייבות .2

.תמריצים הפחתת המהווה ,כסף של  משמעותית  העברה .3



המצב בישראל

.נקבע טרם שהדין כך ,זה מסוג הסכמים נאכפו טרם ישראל במדינת•

 הדין בית לאישור  לפייזר אוניפארם בין הסכם הובא 2006 בשנת•

.נמחקה הבקשה אך -כובל כהסדר לתחרות

.ל"בחו שנחתמו אלו מעין בהסכמים העוסקות נגזרות תביעות נידונו•



 סיכום

לפי הדין  אינם אסורים כשלעצמם " תשלום עבור עיכוב"הסכמי , כיום

.אך גם אין לגביהם חזקת חוקיות, האמריקאי

 תוכנו ומטרתו  , בין אם לפי נסיבות ההסכם, לבחון כל הסכם לגופויש

.או לפי האפקט התחרותי הנוצר בשוק

לבתי המשפט הנדרשים לאשר הסדר פשרה אין כלים לביצוע בחינה  

תחרותית של הסדר הפשרה  

?איך ידע בית המשפט אם ניתן לאשר את הסדר הפשרה



 הבאת הסכמי פשרה בין חברות פטנט לחברות גנריות לאישור רשות התחרות

.סמוך לאחר חתימתם

חקיקה?

יזמת בית המשפט  ?

מבט לעתיד
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 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר פורום הגבלים עסקיים ורגולציה
www.hurvitz-institute.tau.ac.il/professional-material/  


