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גניבה בידי מורשה
עבירת גניבה בידי מורשה מבוססת על עבירת הגניבה הבסיסית ,קרי נטילת נכס שלא
בהסכמה ומתוך מטרה לשלול אותו שלילת קבע ,אך מוסיפה לה היבט נוסף של פגיעה
ביחסי האמון שבין המרשה ובין המורשה ביחס לנכסי המרשה או נכסים המיועדים
למרשה .דינו של אדם שהורשע בגניבת נכס שעליו הופקד )בין שמדובר בנכס מוחשי ובין
שמדובר בנכס ערטילאי ,לרבות גניבת זכויות ,שירותים או נכסים וירטואליים( יכול להגיע
עד  7שנות מאסר .עבירת גניבה בידי מורשה יכולה ללבוש צורות שונות כגון :גניבת נכס
שהמורשה קיבל הרשאה לפעול בו מכוח היותו מורשה ,גניבת נכס שהופקד אצל מורשה
לצורך שמירתו או לצורך ביצוע פעולות בו ,גניבת נכס שהמורשה קיבל עבור מוטב אחר
או גניבת תמורה בגין נכס שהתקבלה מתוך הרשאה .גניבות מסוג זה מבוצעות בין היתר
על ידי אנשים פרטיים ,עובדי בנק ואפילו עורכי דין המועלים בכספים ,רכוש ונכסים
המופקדים בידיהם מתוקף עבודתם.

גניבה בידי מורשה
גניבה על ידי מורשה הן סוג נפוץ של גניבות שעימן החוק נוטה להחמיר .החמרה זו באה מפני שהנכס הגיע
לידי אחריותו של עובר העבירה כדין ,ואילו הוא ניצל מעמדו ומעל באמון שניתן בידיו על מנת לגנוב מרכוש
זה ללא הסכמת וידיעת בעליו .גניבות מסוג זה מבוצעות בין היתר על ידי אנשים פרטיים ,עובדי בנק ואפילו
עורכי דין המועלים בכספים ,רכוש ונכסים המופקדים בידיהם.

מיהו מורשה?
מורשה הוא כל גורם שיש בינו ובין בעלי זכויות הקניין בנכס הספציפי יחסי הרשאה או שליחות ,ואין זה משנה
אם הוא מוגדר במסגרת תפקידו כ"מורשה" על ידם.

גניבה בידי מורשה על פי חוק עונשין
על פי סעיף  393לחוק העונשין ,הדין על גניבה בידי מורשה הוא עד  7שנת מאסר .העבירה חלה על אלה:
יפויי כוח  -מי שגנב נכסים שעבורם קיבל ייפוי כוח להשתמש ולעשות בהם.
גניבה מן התמורה של ניירות ערך ,או שימוש בנכס שעליו יש לאדם ייפוי כוח ,בעוד שהנכס נועד
לשמש או כתשלום לאדם או למטרה כלשהם.
הופקד על נכס  -מי שגונב נכס שהופקד באחריותו לבד או עם אדם נוסף ,בין אם למטרת משמרת
או שימוש בתמורה חלקית או מלאה.
גניבת נכס שהתקבל לבד או עם אדם נוסף ,שאמור היה לעמוד לזכותו של אחר.

כמו כן ,דרישת המחוקק באשר ליסוד הנפשי מצד מבצע העבירה היא מודעות להתנהגות ומודעות לנסיבות
בצירוף כוונה מיוחדת ביחס למטרה של שלילת הנכס שלילת קבע מבעלי זכות הקניין בנכס.

הסיבות להחמרת עבירות גניבה בידי מורשה
ראשית ,עבירות גניבה בידי מורשה מהוות עבירת גניבה לכל דבר ,בה ניטל ונישא רכוש ללא הסכמת בעליו
ובכוונה לרמותו ולשללו מהנכס לצמיתות .מעבר לכך ,עבירות גניבה אלו מתייחסות לרכוש שהגיע כחוק לידיו
של הגנב כ" -מורשה" ,ולכן מדובר בעבירת גניבה המשלבת גם הפרה ופגיעה באמון .ניצול המורשה את
מעמדו ואת האמון שניתן בו ,וגישתו הישירה והחוקית לנכסים ,הופכת את העבירות האלו בעיני החוק
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לחמורות .זאת בהיותן בעלות רכיב של הפרת אמון ועוגמת נפש עבור הצד המרשה ,ומאחר שהן פוגעות
בכללי ההגינות והיושרה שבין בני אדם .חשוב לציין כי החוק אינו מבדיל בין סוג מערכת יחסי הגומלין בין
המורשה למרשה .לכן ,אין זה משנה אם האחריות למורשה ניתנה כייפוי כוח ,הופקדה בידי המורשה,
התקבלה לידיו או שהוא קיבל בהרשאה לפעול בנכס.

גניבה בידי מורשה הנחשבת כנטילה
חשוב לדעת כי החוק מציין מספר חלופות אשר בהן מעשה העבירה נחשב לנטילה ולא לגניבה ,גם אם
מתקיימים בו כל היסודות של עבירת גניבה בידי מורשה .חלופות אלו כוללות בין היתר עיזבון או שעבוד
שמומשו לטובתם של עמילי מכס או שליחים .לחילופין ,מקרה של עובד בעסק הנותן שלא בהסכמת
המעסיק מזון השייך או מוחזק על ידי בעל העסק ,וזאת לידי חיה המוחזקת או שייכת למעסיק.

ענישה על עבירות גניבה בידי מורשה
כאמור ,בתי המשפט נוטים להחמיר בענישת עבירות גניבה בידי מורשה ,מה שמתבטא בקנסות גבוהים ואף
במאסר בפועל .לכן ,לחשוד או אשם בסוג זה של עבירות חשוב לקבל ייצוג משפטי הולם על ידי עורך דין
פלילי מנוסה בתחום ,אשר מכיר דרכים בחוק שיביאו להקלה בהגדרת העבירה ובחומרת ענישתה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבה בידי מורשה?
אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך ,בין אם זה בחקירה במשטרה ובין אם זה
בכותלי בית המשפט ,שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת
כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים
המואשמים במגוון עבירות כלכליות חמורות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים
שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות
רצונם .במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת גניבה בידי מורשה פנה ללא דיחוי
להתייעצות עימנו 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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