עבירות רכוש במשפט הפלילי  -עורך דין פלילי אסף דוק

18/02/2019
077-5006206
052-6885006

עבירות רכוש במשפט הפלילי
עבירות רכוש הינן עבירות הנעשות במטרה לפגוע ברכושו של אדם או לשלול את זכויותיו
בנוגע לרכוש .עבירות רכוש פוגעות בזכויות היסוד של האדם ,ולרוב אף מהוות סכנה
לשלומו כאשר הן מתבצעות תוך שימוש באלימות ,הפחדה ומעשה מרמה .מבין עבירות
הרכוש ניתן למצוא את אלה :עבירות פריצה והתפרצות ,עבירות גניבה ,גניבה ממעביד,
גניבה בידי עובד ציבור ,שוד ,החזקת נכס החשוד כגנוב ועוד .עו"ד אסף דוק מסביר
אודות יסודות עבירות הרכוש ומרכיביהן.

מהי עבירת רכוש?
עבירות הרכוש הן רבות וקצרה היריעה מלתאר את כולן .יחד עם זאת במאמר הבא ננסה להביא את
קטגוריות עבירות הרכוש העיקריות ואת הרציונאל העומד מאחורי חקיקת הסעיפים השונים.
הקטגוריות העיקריות תחת כותרת עבירות הרכוש הינן:

גניבה
סעיף  384קובע מאסר של עד  3שנים בגין עבירה זאת .יחד עם זאת קיימים סעיפים המחמירים בנסיבות
מסוימות את העונש .כך לדוגמא כאשר המדובר בגניבה ממעביד יכול העונש להגיע עד לכדי  7שנות מאסר
ובנסיבות חמורות אף יותר כאשר הגונב הינו עובד ציבור על רקע תפקודו ככזה העונש הקבוע בחוק מגיע
גם לכדי  10שנים.

עבירות מעין גניבה
תחת קטגוריה זאת ניתן למצוא עבירות כגון הסתרת צוואה ,נטילת חשמל מים או גז במרמה או בחוסר
זכאות ,ניתוק חפץ ממקרקעין בכוונה לגנוב אותו וכיוצ"ב .המדובר במעין קטגוריית סל המאכלסת בתוכה
סעיפים שונים הנותנים מענה ללקיחה של דבר ללא רשות ושאינן מתארות מצב דברים הדומה ליסודות
העבירה של הגניבה הקלאסית .העונש הקבוע בגין ביצוע עבירות אלה עומד על בין  3-5שנים ,תלוי בסעיף
העבירה הספציפי.

שוד
זוהי עבירה ספציפית כפי שהיא מופיעה בסעיפים  402-404לחוק העונשין ואשר על פי יסודותיה המדובר
במעשה גניבה אשר אליו מתלווה איום או ביצועה של פעולה אלימה לצורך השלמת הגניבה .המדובר
בעבירה הנושאת בצידה עונש של עד  14שנות מאסר כאשר בנסיבות יש שימוש בנשק ניתן להטיל עונש של
עד  20שנות מאסר.

פריצה והתפרצות
המדובר בקטגוריה של עבירות הבאה לתת מענה לסוגי מעשים בהם אל הגניבה מתלווה גם מעשה של
חדירה לרשות הפרט ,כניסה לבניין ללא הרשאה תוך אבחנה בין מי שנכנס תוך הפעלת כח כדי לאפשר את
הכניסה ,אז המדובר ב"פורץ" ובין מי שנכנס מבלי שהיה צריך להפעיל כח כלפי דלת וכיוצ"ב ואז הוא בגדר
"נכנס" .העונש בגין עבירת פריצה יכול להגיע עד לכדי  7שנות מאסר.

נכסים גנובים
המדובר בקטגוריה הבאה לתת מענה למצבים בהם נתפסים עבריינים בקבלה והחזקה של סחורה או
חפצים שהושגו בדרך של גניבה .במקרה זה המדובר בעבירות בעלות דרגת חומרה פחותה ואשר מאסר בגין
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יכול להגיע עד לכדי  6חודשי מאסר.

עבירות רכב
לאור העובדה כי עבירות של גניבה כמו גם ביצוען של פעולות נוספות בניגוד לחוק בהקשר של רכבים הפכה
למכת מדינה ולאור היחודיות של מה שמוגדר ככלי רכב ,מצא לנכון המחוקק ליחד קטגוריה ייחודית לנושא
זה ,גם בשל העבירות המגוונות הנגזרות מעניין זה .לצורך כך נעשתה הבחנה בין שימוש ללא רשות ברכב,
עבירה שבגינה ניתן לקבל עונש של עד  5שנות מאסר ובין ביצועה של עבירת פריצה לרכב הנושאת עמה
עונש כבד יותר של עד  7שנות מאסר .כמו כן במקרה זה עבירות של סחר ביודעין בחלקי רכב גנובים או
עיסוק בפירוק של רכב גנוב נושאים עמם עונש כבד של עד  10שנות מאסר.
הפירוט הרב של עבירות הרכוש השונות בחוק באות כפירוט המיישם את עקרון העל הקבוע בחוק כבוד
האדם וחירותו כי אין פוגעים בקניינו של אדם .עבירות הרכוש השונות באות לתת מענה למצב דברים בו
נפגעה אותה זכות קניינית של אדם על חפץ או דבר שברשותו ובבעלותו ועל היכולת שלו לשלוט בו ולהפיק
ממנו את הטוב המצופה .סעיפי העבירות השונות בהקשר זה מגלמות את החשיבות הרבה שהחברה נותנת
לזכות לבעלות על חפץ או רכוש מסוג כלשהו ובעצם את החשיבות לסדר וחוק ומניעת אנרכיה על פיה כל
אדם יכול לקחת כל דבר מרשותו של האחר מבלי שיהיו לכך השלכות פליליות.
זאת ועוד ,פגיעה בחזקה על נכס או חפץ נבחנת גם לאורו של אלמנט ההסכמה שכן ככל ונטילה או לקיחה
נעשים בהסכמה הרי שאין בכך כדי להוות פגיעה בקניינו של אדם.
אמות המבחן לביצועה של עבירת רכוש אינה תלויה בשאלה באם אותו נוטל או גנב השיג את התוצאות
הרצויות שלו מבחינת ההנאה או הגשמת ציפיותיו ביחס לגניבה כי אם על פי תוצאות המעשים בפועל תוך
בחינת יסודות העבירה הספציפית.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות רכוש?
אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך ,בין אם זה בחקירה המשטרתית
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 פליליות 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 בגין עבירות רכוש 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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