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יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין חברה 
  ממשלתית לבין גוף ממשלתי אחר

  

  

  כים בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין גוף ממשלתי אחריישוב סכסו

  מיצוי הדרכים ליישוב הסכסוך שלא באמצעות תביעה משפטית מטעם החברה הממשלתית
  

  

ידי מנהל רשות החברות -ידי היועץ המשפטי לממשלה ועל- הנחיה זו מתווה דרך פעולה מומלצת על

כמשמעותה , עניינים אזרחיים בין חברה ממשלתיתלצורך יישוב סכסוכים משפטיים ב, הממשלתיות

תאגיד ציבורי או חברה ממשלתית , לבין המדינה, 1975 - ה "התשל, לפי חוק החברות הממשלתיות

  :אחרת

  

משפט לצורך יישוב סכסוכים משפטיים -מהתדיינות בבית, ככל הניתן, מן הראוי להימנע  . 1

המוסד , כגון, פי דין-או תאגיד שהוקם על, נהבעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין המדי

 תאגיד -להלן (רשות שדות התעופה וכיוצא באלה , רשות השידור, רשות הנמלים, לביטוח לאומי

כלל בהוצאה כספית - התדיינות כזאת כרוכה בדרך, כידוע. או חברה ממשלתית אחרת) ציבורי

וגם , המשפט-ל על מערכת בתייש בה כדי להוסיף לעומס הכבד המוט, ניכרת ובטרחה מרובה

בין היתר משום שהיא עלולה , באופן עקרוני אין היא ראויה ליישוב חילוקי דעות במקרים כאלה

  .לשבש שלא לצורך את מערכת היחסים הראויה במסגרת השירות הציבורי

  

מן הראוי שחברה ממשלתית תעשה כל מאמץ כדי ליישב סכסוך משפטי בינה לבין , לפיכך  .2

  .משפט- ידי הגשת תביעה לבית- שלא על, תאגיד ציבורי או חברה ממשלתית אחרת, המדינה

  

והיא מבקשת להגיש תביעה , שלא עלה בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת, חברה ממשלתית  .3

  .תודיע על כך מבעוד זמן למנהל רשות החברות הממשלתיות, כאמור

  

-יפעל ליישוב הסכסוך בדרך של משא, ורשקיבל הודעה כאמ, מנהל רשות החברות הממשלתיות  .4

ובכלל זה היועץ המשפטי (ידי צד שלישי מוסכם על הצדדים -דעת על- מתן חוות, תיווך, ומתן

ועדה מוסכמת על הצדדים או בדרך אחרת לפי נסיבות , )ידו- לממשלה או מי שייקבע לכך על

  .העניין

  

והחברה , תוך זמן סביר, לסכסוךאם לא נסתיים הטיפול כאמור בהסדר מוסכם בין הצדדים   .5

יפנה מנהל רשות החברות הממשלתיות , הממשלתית עדיין עומדת על כוונה להגיש תביעה כאמור

 היועץ - להלן (ידו - את הסכסוך לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה או מי שייקבע לכך על

  ).המשפטי לממשלה
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לפי נסיבות , סכסוך בדרך שתיראה לויפעל ליישוב ה, ראה היועץ המשפטי לממשלה צורך בכך  .6

יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בפני הצדדים , לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר. העניין

  .בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך)  גם בפני דירקטוריון החברה-בחברה ממשלתית (

  

די לא להחמיץ כ, בתביעה או בבקשה, המשפט-אם הנסיבות מחייבות לפנות באופן דחוף לבית  .7

ייעשה מאמץ להאריך את המועד , מועד שנקבע בחיקוק או למנוע שינוי המצב או נזק רציני אחר

המשפט - ניתן יהיה לפנות לבית, ואם נתברר שאין זה אפשרי; לפי העניין, או למנוע את הנזק

  .ומיד לאחר מכן לנקוט בצעדים ליישוב הסכסוך לפי הנחיה זו, כנדרש בנסיבות העניין

  

לפי , תחול הנחיה זו בשינויים הנדרשים, )חברת ביטוח, כגון(אם מעורב בסכסוך צד שלישי   .8

 .הנסיבות המיוחדות של העניין


