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מהן עבירות רכוש?
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מהן עבירות רכוש?
עבירות רכוש הן עבירות שמעורב בהן רכוש כגון פריצה והתפרצות ,גרימת נזק לרכוש ,החזקת רכוש
החשוד כגנוב ,גניבה ,גניבה בידי עובד ,גניבה בידי מנהל ,גניבה בידי עובד ציבור ,שוד ושוד מזויין .כמו
כן ,בניגוד לעבירות פליליות אחרות ,בעבירות רכוש חייבת להיות מוכחת כוונה תחילה לביצוע העבירה
המקושרת לחשוד .משרדנו מעניק ייעוץ משפטי ומלווה נחקרים וחשודים בעבירות רכוש.
עבירות פריצה והתפרצות
עבירות רכוש מסוג פריצה והתפרצות הן כל עבירה שבמהלכה נחשד כי הנאשם התכוון לפרוץ למקום מסוים ,כאשר אופי הפריצה
עצמה יכול להיות פשוט )שבירת חלון( או מתוחכם )שיתוף פעולה עם אדם המעניק לפורץ את המפתחות לדלת האבטחה או את
הקוד למערכת האבטחה( .יש לשים לב כי אדם יכול להיות חשוד בפריצה גם כאשר עדיין לא ביצע את הפשע עצמו ,אלא רק הראה
כוונה ברורה לבצע אותו .לדוגמה ,אם נתפסו ברשותו כלי פריצה ללא הסבר מניח את הדעת או הוא נראה מסתובב או מתצפת
בקרבת היעד בשעות לא שגרתיות.

עבירות שוד ,גניבה וההבדל ביניהן
ההבדל העקרוני בין עבירת רכוש מסוג גניבה לבין עבירת רכוש מסוג שוד נעוץ בכך שהקורבן תמיד נוכח במקרה של שוד ומופעלת
עליו אלימות .לעומת זאת ,גנבה יכולה להתבצע גם כאשר הקורבן כלל אינו נוכח במקום .העבירה החמורה ביותר בתחום זה היא
עבירת השוד המזוין במהלכה נעשה שימוש בנשק חם או קר .גם במקרים אלו ,ניתן להאשים אדם בניסיון או תכנון שוד מבלי שהפשע
עצמו התבצע בפועל.

החזקת נכס החשוד כגנוב
עבירות רכוש מסוג נוסף הן עבירות אחזקה ברכוש גנוב בכוונה תחילה ,כאשר לאדם הנאשם אין הוכחה כי רכש את הפריטים כחוק.
גם אדם שקנה ציוד גנוב מתוך ידיעה כי מדובר ברכוש כזה ,יכול להיות מואשם בעצימת עיניים.
למרבה הצער ,במקרים רבים ,שוטרים דורשים קבלות גם כאשר לא התקיים חשד סביר לביצוע עבירה ,ובמקרים אלו יש טעם לפנות
אל עורך דין פלילי אשר יוכל לנהל משא ומתן עם המשטרה או הפרקליטות ולמנוע את הגשת כתב האישום כנגד החשוד.

נחשדת או הואשמת בעבירות רכוש? צור עימנו קשר בהקדם!
מי שנאשם בעבירות רכוש יכול לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי על מנת שיוכיח את חפותו .גם אם ראיות התביעה הן חזקות
מאוד ויש להן סיכוי גבוה מאוד להוביל להרשעה ,עורך הדין יוכל למזער נזקים ולהגיע לעסקת טיעון אשר תקל בעונשו של הנאשם.
פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות רכוש בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע
ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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