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Mahuhusay na Kasanayan para sa Paggamit ng 
Pisikal na Puwersa sa mga Insidente ng Pangangasiwa 
ng Lupon ng Tao
Ang paggamit ng pisikal na puwersa kapag nangangasiwa ng lupon ng tao ay naglalatag ng ilang alalahaning 
natatangi sa mga sitwasyong iyon na hindi natutugunan sa isang karaniwang patakaran sa paggamit ng puwersa. 
Ang mga sumusunod na modelong probisyon ay nilalayong isama sa mga malawakang patakaran sa pangangasiwa 
ng lupon ng tao ng ahensiyang tagapagpatupad ng batas.   

(1) Misyon: Ang misyon ng tagapagpatupad ng batas sa mga mapayapang demonstrasyon at kaguluhang 
sibil ay magbigay-daan sa malayang pagpapahayag at kalayaang magtipon-tipon, pahupain ang anumang 
karahasan, at lutasin ang hidwaan. Ang mga sumusunod na paghihigpit at limitasyon sa paggamit ng 
pisikal na puwersa ay dapat sundin sa mga mapayapang demonstrasyon at kaguluhang sibil. Kung hindi, 
ipapataw ang patakaran sa Paggamit ng Puwersa.

(2) Paglabag sa Batas:

Ang isang sitwasyong may lupon ng tao ay dapat ituring na mapayapang protesta o demonstrasyon kung 
ginagamit ng mga kalahok ang kanilang mga karapatan sa malayang pagpapahayag nang naaayon sa batas. 
Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring hindi rumesponde ang pulisya, o sakali mang rumesponde ang 
pulisya, ito ay upang pangasiwaan ang kaganapan nang hindi gumagamit ng pisikal na puwersa.

Sa tuwing ang hindi karaniwang aktibidad na labag sa batas ng mga indibidwal o maliliit na grupo sa 
isang mapayapa dapat na pagtitipon ay puwedeng tugunan gamit ang nakatarget na pagpapatupad ng 
batas, dapat rumesponde ang mga opisyal gamit ang mga taktika ng interbensiyon sa lupon ng tao para 
mangialam at alisin ang mga lumalabag sa batas nang sa gayon ay maituloy ang mapayapang pagtitipon. 
Ang mga taktika ng interbensiyon sa lupon ng tao ay mga aksiyong nakalaan upang mapangasiwaan 
ang tuloy-tuloy na paggamit ng mga karapatang pangkonstitusyon kapag ibinukod at inaresto ang mga 
lumalabag sa batas sa isang pagtitipong naaayon dapat sa batas. 

Kapag ang mga kilos o asal sa isang lupon ng tao ay nagdudulot ng malaking panganib na makapinsala ng 
sinumang tao o ari-arian, maaaring ideklara ng tagapagpatupad ng batas na labag sa batas ang pagtitipon at 
maghain ng pormal na kautusan para buwagin ito. 

Kapag idineklara ang isang protesta bilang pagtitipong labag sa batas o “riot”, hindi nito maaapektuhan ang 
iniaatas na tuntunin na dapat ay kailangan at may layuning naaayon sa batas ang bawat paggamit ng pisikal 
na puwersa.

(3) Paggamit ng Pisikal na Puwersa:

Maaaring gumamit ng pisikal puwersa laban sa mga partikular na indibidwal sa isang lupon ng tao kung 
may layuning naaayon sa batas alinsunod sa patakaran sa Paggamit ng Puwersa at sa mga paghihigpit na 
tinutukoy sa ibaba. Kapag posible, gagamitin ng mga opisyal ang lahat ng puwede at angkop na taktikang 
pampahupa sa mga ganitong pagkakataon upang bawasan o alisin ang pangangailangang gumamit ng 
pisikal na puwersa. Gagamit ang mga opisyal ng pinakakaunting pisikal na puwersang kailangan upang 
labanan ang pagtutol sa mga ganitong pagkakataon, at ititigil nila ang paggamit ng puwersa kapag hindi 
na kailangan. (RCW 10.120.020). 

Ipinapataw ang mga paghihigpit sa paggamit ng ilang partikular na uri ng pisikal na puwersa sa isang lupon 
ng tao gaya ng sumusunod. 
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(a) Di-aktibong Pagsuway

Sa mga sitwasyon kung saan kumikilos ang mga indibidwal nang labag sa batas habang di-aktibong 
sumusuway (hal., nakaupo o nakahiga), dapat subukan ng isang superbisor sa insidente na 
makipag-usap sa mga indibidwal na ito upang magkaroon ng mapayapang resolusyon. Kung 
kailangan, maaaring gumamit ang mga opisyal ng mga teknik para magdirekta ng kilos (hal., pagbuhat, 
pagkarga). Hindi dapat gamitin ang mga taktikang may makatwirang posibilidad na makapanakit.

(b) Baton

(i) Hindi dapat gumamit ang mga opisyal ng baton para itulak ang lupon ng tao nang wala 
pang inilalabas na kautusan para buwagin ang lupon at nang hindi muna nagbibigay ng 
makatwirang panahon para sundin ang nasabing kautusan. Hindi saklaw ng probisyong 
ito ang mga opisyal na gumagamit ng baton para labanan ang nakaambang banta ng pag-
atake mula sa partikular na tao. 

(ii) Ang mga opisyal na sinusubukang pakilusin ang isang lupon ng tao o mga indibidwal 
gamit ang baton ay hindi dapat mangtulak ng kahit na sino na malinaw na walang 
kakayahang umatras dahil sa mga bagay na wala sa kontrol niya (hal., pagdagsa ng tao, 
pisikal na kapansanan, mga pisikal na harang, atpb.). 

(iii) Dapat magsagawa ang mga opisyal ng makatwirang pag-iingat para hindi matamaan ang 
ulo, leeg, lalamunan, o gulugod ng sinumang tao kapag gumagamit ng baton bilang teknik 
sa pangangasiwa ng lupon ng tao.

(c) Projectile Impact Weapons (PIW)

(i) A Projectile Impact Weapons (PIW, Pantirang Armas na Ipinupukol) ay armas na mas 
hindi nakamamatay na tumitira ng mga bagay na ipinupukol, gaya ng 40mm na balang 
sponge o foam, PepperBall, o katulad na pamukol, blast ball, o bean bag na ginawa para 
pansamantalang baldaduhin ang isang tao.

(ii) Ipinagbabawal ang paggamit ng PIW laban sa mga grupo ng tao. Hindi layunin ng 
probisyong ito na pagbawalan ang mga opisyal na gumamit ng PIW sa mga sitwasyon ng 
pagkontrol sa lupon ng tao laban sa partikular na indibidwal na nagbabantang mang-amba 
ng pag-atake laban sa sinumang tao. Gayunpaman, dapat timbangin nang mabuti ng mga 
opisyal ang panganib sa mga tao sa paligid at ang posibilidad ng paggamit ng iba pang 
teknik na pamuwersa. Nakaayon dapat ang ganitong paggamit sa patakaran sa Paggamit 
ng Puwersa.

(d) Iba pang Sandatang Mas Hindi Nakamamatay

(i) Ang mga panglansing device na maingay at nakasisilaw, o “flashbangs,” at granadang 
device ay hindi dapat gamitin para sa pangangasiwa ng lupon ng tao, maliban na lang 
kung wala nang ibang puwedeng gawin. 

(ii) Dapat lang gamitin ang usok na hindi kemikal kung iuutos ng superbisor sa insidente at 
ng tauhang awtorisadong humawak at mag-deploy nito. Pagkatapos ng bawat pag-deploy, 
dapat suriin ulit ng superbisor sa insidente ang eksena para alamin kung kailangan pa ng 
karagdagang pag-deploy.

(e) Tear Gas 
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(i) Ang mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas ay hindi maaaring gumamit o mag-awtorisa 
sa mga opisyal nito o sa iba pang empleyado para gumamit ng tear gas maliban na lang 
kung kailangan upang mabawasan ang kasalukuyang panganib na makapahamak nang 
malubha ang isang riot, nakabarikadang tao, o pangho-hostage. (RCW 10.116.030).

(ii) Bago gumamit ng tear gas, dapat munang gawin ng mga ahensiyang tagapagpatupad 
ng batas ang lahat ng alternatibo sa paggamit ng tear gas na puwede at angkop sa mga 
ganitong pagkakataon. (RCW 10.116.030).

(iii) Dapat lang i-deploy ang tear gas pagkatapos makatanggap ng awtorisasyon mula sa 
pinakamataas na inihalal na opisyal sa nasasakupang lugar kung saan gagamitin ang tear 
gas. (RCW 10.116.030).

(iv) Ianunsiyo ang balak na paggamit ng tear gas.

(v) Maglaan ng sapat na panahon at espasyo para makasunod ang mga tao sa direktiba ng 
opisyal. (RCW 10.116.030).

(vi) Kapag pinag-iisipang gumamit ng tear gas, dapat timbangin nang mabuti ng superbisor 
sa insidente ang panganib na makapahamak ang paggamit nito sa lupon ng tao dahil 
maaaring maapektuhan ng mga ganitong kasangkapan ang lahat ng taong nasa lugar, 
kasama na ang mga opisyal, pati na rin ang mga taong nasa labas ng pinangyayarihang 
lugar. Bago mag-deploy ng tear gas, dapat munang tiyakin ng superbisor sa insidente na 
may wastong kagamitang pamprotekta ang mga tauhan, gaya ng gas mask. 

(vii) Pagkatapos ng bawat pag-deploy, dapat suriin ulit ng superbisor sa insidente ang eksena 
para alamin kung kailangan pa ng karagdagang pag-deploy.

(f) Mga Canine

Hayagang ipinagbabawal ang paggamit ng K-9 ng pulis para pangasiwaan at buwagin ang lupon 
ng tao. (WA Criminal Justice Training Commission Canine Model Policy (Modelong Patakaran 
sa Canine ng Komisyon sa Pagsasanay para sa Katarungang Pangkrimen ng WA))

(4) Tulong Medikal

Sa pinakamaagang ligtas na pagkakataon sa eksenang kontrolado ng tagapagpatupad ng batas, 
dapat magbigay o mangasiwa ang mga opisyal ng paunang lunas sa mga taong napinsala, na may 
inirereklamong pananakit dahil sa paglalapat ng puwersa, o nanghihingi ng tulong pagkatapos 
malantad sa mga kemikal. (RCW 36.28A.445).

(5) Pag-uulat

Ang lahat ng paggamit ng pisikal na puwersa na nangyari habang nangangasiwa ng lupon ng tao 
ay dapat iulat, siyasatin, at suriin alinsunod sa patakaran sa Pag-uulat, Pagsisiyasat, at Pagsusuri. 
Ang posibilidad na magkaroon ng malaking epekto ang mga nasabing kaganapan, at ang tumaas 
na posibilidad na hindi mahuli ang mga taong pinatawan ng pisikal na puwersa, ay hindi dapat 
ituring bilang pangangatwiran para iisantabi ang mga karaniwang protokol sa pagsusuri sa 
paggamit ng puwersa. 


