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למי מותר לעכב אתכם ,ומתי?
כולם יודעים שלשוטר מותר לעכב אדם בנסיבות מסוימות .ואולם ,רק מעטים יודעים מהן
בדיוק אותן נסיבות ,ועוד פחות מכך ידוע על המצבים שמאפשרים גם לאנשים פרטיים
לעכב אחרים .בואו נבדוק מתי בדיוק יוכלו שוטרים או אנשים פרטיים לעכב אתכם ,ומהו
בכלל "עיכוב".

אז מה זה עיכוב משטרתי?
נתחיל בכך שעיכוב על-ידי שוטר מוגדר על ידי חוק המעצרים בסעיף  ,66המתאר אותו בתור הגבלה של
חירות אדם מתנועה חופשית ,עקב חשד כי בוצעה עבירה ,או על מנת למנוע את ביצועה .כלומר ,הגבלת
החירות מוגבלת מלכתחילה מבחינת תכליתה ואי אפשר לעכב אתכם סתם כך .בנוסף ,על פי חוק המעצרים
אסור לעכב אתכם או את רכבכם מעבר לזמן סביר לצורך השלמת פעולות רלוונטיות .ואם הגדרה זו
נשמעת מעורפלת מוסיף החוק כי בכל מקרה אסור לעכב אנשים או רכבים יותר מ 3 -שעות .יחד עם זאת,
במידה שישנו יותר ממעוכב אחד מותר להאריך את העיכוב עד  3שעות נוספות ,אך ורק על ידי קצין שירשום
את נימוקי ההארכה.

מתי לשוטר מותר לעכב?
ישנם מספר מצבים מוגדרים בהם מותר לשוטרים לעכב אתכם:
אם ישנו חשד סביר כי ביצעתם או שאתם עומדים לבצע עבירה ,מותר לעכב אתכם בשביל לברר את
זהותכם וכתובתכם ,לחקור אתכם ולמסור לכם מסמכים במקום .כמו כן ,מותר לדרוש כי תתלוו
לשוטרים לתחנת משטרה או לזמן אתכם לתחנה בתקופה הקרובה.
אם הייתם עדים לאירוע בו קיים חשד סביר לביצוע עבירה ,מותר לעכב אתכם כדי לברר את זהותכם
וכתובתכם ,כדי לחקור אתכם במקום ולקבל מידע על האירוע .מותר גם לזמן אתכם בהמשך לתחנה
ואם ישנו חשש כי לא תגיעו ,מותר לשוטרים לבקש כי תתלוו אליהם כבר עכשיו לצורך גביית עדות.
מותר לעכב אתכם גם לצורך חיפוש על גוף ,בכלים ,ברכב או במקום בו אתם נמצאים ,כאמור אם
יש חשש שביצעתם או תבצעו עבירות מסוימות.
אם לשוטרים יש חשד סביר שהוצא נגדכם צו מאסר או צו מעצר ,מותר לעקב אתכם במקום עד
שיתקבל עותק ,או שלדרוש כי תתלוו לשוטרים אל התחנה לצורך קבלת העותק.

מתי לאנשים פרטיים מותר לעכב?
למעשה ,מותר לכל אדם פרטי לעכב אתכם במקום עד שיגיע שוטר לזירה ,וזאת אם הוא חושד כי ביצעתם
לפניו עבירות פשע ,גניבה ,אלימות או מעשה שגרם נזק ממשי לרכוש .זאת ,לצד מקרים בהם אדם מסוים
מצביע עליכם כחשודים בעבירה וקורא לעזרה .אגב ,לצורך העיכוב מותר להשתמש בכוח סביר אם סירבתם
לעצור ,כלומר לא כזה שעלול לגרום לכם חבלה .לבסוף ,יש לציין כי אם עוכבתם על ידי אדם פרטי הוא
חייב למסור אתכם לשוטרים שיגיעו למקום ,אלא אם כבר עוכבתם על ידיו לפרק זמן של  3שעות ,שהוא
המקסימאלי לעיכוב.
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