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 הצעות חוק
 י׳׳ח באדר ב׳ התשג״ה 2385 20 במרס 1995

 עמוד

 הצעת חוק לתיקון פקודת החברות(מס׳ 12)(הקפאת הליכים במסגרת הליכי הסדר

 ופשרה}, התשנ״ה-1995 405

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חיק ומשפט של הבנסת:

 העעת חוק לתיקון פקודת החברות(מם׳ 2ד)(הקפאת הליכים במסגרת הליבי
 הסדר ופשרה), התעזג״ה~1995

, יבוא: תיקון סעיף 235 י  1. אחרי סעיף 233(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשנ״ג-1993

 ״(א1)(ו) בית המשפט שהוגשה לו בקשה לפשרה או להסדר כאמור בסעיף קטן(א)

ע כי יהיה בכך כדי לסייע לגיבושה או  (להלן - תכנית/ רשאי, אם שוכנ

ל תכנית שמטרתה להבריא את החברה, ליתן צו לפיו, במשך תקופה  לאישורה ש

ל שלושה חודשים, לא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בשומ הליך  שלא תעלה ע

 נגד החברה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע (להלן - צו הקפאת

 הליכים);

 • הצעת חוק מם׳ בי״ח הועברה לועדה ביום י״ח בחשון התשנ־ה (23 בנובמבר 1994).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד3! ם־ח התשנ״ה, עמי 36¡ ה״ח התשנ־׳ה, עמ׳ 262.

Ans. 20.3.1995 ,הצעות חוק 2385, י־ח באדר ב׳ החשניה 



 (2) צו הקפאת הליכים יבול שיינתן במעמד המבקש בלבד, אם שוכנע בית

 המשפט כי נסיבות הענין מצריכות זאת, ובלבד שיורה על פרסומו בדרך שיקבע;

 מי שנפגע ממתן הצו באמור רשאי לפנות לאותו בית משפט בבקשה לבטלו: בית

ל  המשפט רשאי להאריך צו הקפאת הליכים שנתן לתקופה שלא תעלה ע

 שלושה חודשים נוספים, אם שוכנע, כי בשים לב לפעולות שננקטו לענק

 התכנית, יש בהארכת התקופה בדי לקדם את הסיכויים לאישורה.

, אך 2 ׳הליך לרבות הליכים לפי חוק ההוצאה לפועל התשכ״ז־ד96ו  בסעיף קטן זה - ׳

 למעט הליך שביצועו הושלם ערב מתן הצו, אף אם טרם הועברו בספים שנתקבלו

 בשלו.

 (א2) ניתן צו הקפאת הליכים, רשאי בית המשפט, לבקשת נושה מובטח, להתיר לו

 לממש נכס המשועבד לו, או לבקשת נושה שלו שעבוד צף, להתיר את גיבושו, ואם

 גובש להתיר לו מימוש נכס כאמור, והכל אם נוכח בי לא הובטחה הגנה הולמת

ץ במימוש השעבוד או בגיבוש השעבוד הצף כדי  לזכויותיו של הנושה בנכס או כי א

 לפגוע באפשרות לגבש ולאשר את התכנית.

 הסבר

 פגיעה כנושה המבוטח, או בנושה שלו שעבוד צף,
 לשקול אם להתיר את מימושו של נבס מסוים לאור
 העובדה שלא הובטחה הגנה הולמת לזכויותיו של אותו

 נושה בנכס או אם הנכס אינו נחוץ לתבנית ההסדר.

 מטרת ההסדר המוצע, כאמור, הינה לעגן בחקיקה
 את הסמכות, אשר יש הרואים אותה בסמכותו הטבעית
 של בית המשפט לעכב הליכים, תוך בדי מציאת האיזון
 הנכון בין שיקולי טובת החברה וסיכויי הבראתה לבין
 זכויות הנושים המובטחים, והכל לפרק זמן מוגדר מראש,
 שלא יעלה על שישה חורשים, כאשר במסגרת תקופה זו
 תהיה לחברה ולנושיה אפשרות לגבש ולאשר את
 התכנית להסדר ופשרה ללא חשש מהליכים משפטיים.

 חברי הכנסת: גדליה גל, דוד צוקר

 סעיף 233 לפקודת החברות מהווה את אחד
 ההסדרים החשובים הקיימים היום להבראה ושיקום
 חברות. סעיף זה מאפשר לבית המשפט לאשר תבנית
 הסדר ופשרה בין החברה לבין נושיה גם אם לא כל
 הנושים מסכימים למוצע בתבנית. ואולם חברות רבות
 עשויות לחשוש שאותם נושים המתנגדים לתכנית ינקטו
 הליכים משפטיים, לרבות הליכי פירוק וכינוס נכסים,
 העשויים לפגוע בתבנית ההסדר המוצעת, שבה טמונים
 סיכוייה של החברה להשתקם. לפיכך, מוצע לעגן
 במפורש את סמכותו של בית המשפט לעכב את
 ההליכים המשפטיים נגד חברה שהגישה בקשה להסדר
 או לפשרה לפי סעיף 233, וזאת עד לאישורה של

 התכנית, ולתקופה מוגדרת.

 יחד עם זאת, ובשים לב לעקרונות חוקתיים, מוצע
 לאפשר לבית המשפט במקרים מסוימים, במטרה למנוע

 2 סייח התשכ־ז, עמ׳ 16 ו.
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 המחיר 48 אגורות JSSN 0334-3030 סודר בםדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


